
Referat Lokalbestyrelsesmøde 13. januar kl. 13.00 på Fredenshjem (køkkenet) 
Afbud: KP 
 
 
Pkt. 1 
Velkomst 
 
LJ sørger for kaffe 
FL klarer Brød – pga. afbud fra KP 
Fastlæggelse af fremadrettet mødetidspunkt 
Beslutning/ Kommentarer 
Bodil kom med lagkage og småkager, tak for det! 
Mødetidspunkt vedtaget til kl. 9.00 fremadrettet på aftalte datoer. 
Pkt. 2 
Kommentarer til referat  
 
Referat af 11. november 
 
IL skal som nr.2 inviteres med når der er møde med demenskonsulenterne 
Beslutning/ Kommentarer 
OK 
 
Referat af 9. december 
 
Er der sendt program til Kirsten og Henry 
Beslutning/ Kommentarer 
LJ har sendt program til Kirsten og Henry. LJ får deres mailadresse hos Anne Marie Nielsen, som 
videresendes til PW til brug ved udsendelse af nyhedsmail. 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
23/12 var vi på landsplan 889975 medlemmer og 20164 frivillige 
 
Alle stiller med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, stadig gerne med formandspotentiale 
Beslutning/ Kommentarer 
Ikke alle havde forslag 
Forslag til bestyrelses- og suppleantpost efter prioritering: Kirsten Møller har sagt ja. 
1.Johannes Hyldig (PW) 
2.Alf Hjorth (FL) 
3.Elisabeth Hansen (FL) 
4.Simone Petersen 
5.Jørgen Sørensen 
6.Aase Mai Petersen 
Øvrige: 



Jørgen Holmgaard, Per Frisberg, Thomas Lauritzen, Inge Bennedsen, Jørgen Frandsen, Bente 
Damgaard, Vagn Klynge, Klaus Dalsgaard, Otto Hjorth Madsen, Willy Kristiansen, Kirsten 
Behrens Jensen, Egon Hestbæk, Søren Dansbo, Gjerluf Hansen. 
Ved behov indkaldes til lille kort møde. 
Forslag til frivillige - Dorthe Keller Andersen, Lone Seidelin Mårtensson 
 
Udvalget for social og ældre har på deres møde i december godkendt frivillighedsrådets indstilling 
til fordeling af §18 midler ÆS er tildelt 100% 208.660 kr. (Brørup godt 96.000 kr.) 
Vi modtager bevillingsbrev en af de nærmeste dage (skal jo runde ÆS Kbh.) 
Glad Motion modtager også 100% 42.000 kr. (Brørup?) 
FL kan på mødet informere om hvad andre har modtaget 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Vedtagelser på Delegeretforsamling (med forbehold, FL har endnu ikke modtaget referat) 
Kontingentforhøjelse fra 2. halvår 2020 på 10 kr. for enkeltmedlemsskab og 15 kr. for 
familiemedlemsskab 
Tilskud til Frivillige hæves til 140 kr./frivillig 
Spis Sammen (ensomhed) budget som sidste år – vi kan forvente tilsvarende tilskud til Spis 
Sammen som i 2019 – 15.000 kr. 
Beslutning/ Kommentarer 
 
Nyhedsbreve 
Til MH - vigtigt nyt vedr. generationsmøder i uge 49 og51/52.  
Beslutning/ Kommentarer 
Nye formularer, obs. på børneattester. 
Til JB – vigtigt nyt vedr. demenskursus i Haderslev 19. februar i uge 50:  
Beslutning/ Kommentarer 
IP melder sig til demenskursus ”Bevægelse”. 
Til JB – vigtigt nyt vedr. vågetjeneste – kursus for ledere Mona og Jonna i Skanderborg:  
Beslutning/ Kommentarer 
Mona er tilmeldt kursus, Jonna forhindret. 
Alle – Fælleskampagne vedr. besøgstjenesten startet op landsdækkende 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Landsbestyrelsen informerer. 
 
Oktober 
Ældre Sagen deltager i Royal run – er det noget for os 
Beslutning/ Kommentarer 
Vi dropper i år, er for sent ude. 
 



Vi frarådes fremadrettet at lave gratis publikationer – der har været en del utilfredshed blandt 
annoncører – det giver dårligt image for ÆS – hvis vi alligevel vil er der lavet en vejledning med 
min. krav 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
December 
Debat og juridiske finurligheder vedr. arbejdende suppleanter i landsbestyrelsen – meget sjov 
læsning – tynde – dårlige argumenter synes jeg – jeg tror mere at man ikke ønsker den nuværende 
suppleant ind 
Der er nedsat en del ad hoc-udvalg – bl.a. vil man se på §18 0g §73 – ny forretningsorden for 
lokalbestyrelser, koordinationsudvalg, og distrikter – det er jeg spændt på 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Mod forventning har alle lokalafdelinger sagt ja til at gå med i Glad Motion 
Gitte Fallentin indkalder til møde hvor vi med Sinne Tarp og hende – gennemgår detaljer for 
overtagelsen 
Der er penge med fra §18 puljen 
For Brørup betyder ovennævnte, at vi stort set ikke skal ændre på noget 
Beslutning/ Kommentarer 
OK – FL deltager i møde vedr. specifik overdragelse 
 
Pårørendetjenesten kører stort set som planlagt, vi mangler lidt materiale fra Camilla – FL har 
rykket – det giver ikke mening at opstarte møder med hjemmeplejen – før vi har materialet 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
På KoU mødet 6. januar talte vi om lidt mere struktur på vores fællesprogram debatten fortsætter 
i programudvalget – FL informere 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
  
LJ har sagt ja til indtil videre at Være Brørups repræsentant i programudvalget, vil ikke have noget 
med annoncer at gøre – FL har aftalt med Hans Skjøth at han står for annoncer 
LJ vil også indtil videre varetage opdatering af vores hjemmeside og være lokalredaktør for det 
sker 
Beslutning/ Kommentarer 
Stor tilfredshed bl. alle 
 
Status på Vågetjenesten 
Mona Toksvig MT er ny koordinator  
Jonna Juhl Pedersen JJP er ny nr. 2 
Vi har anskaffet vagttelefon til Vågetjenesten tlf. nr. 61 50 85 85 – skal rettes på hjemmesiden og 
Det sker 



PW retter til i Listeværktøjet og på ”gavelisten” 
MT har holdt overdragelsesmøde med Henny 
MT og JJP holder møde i vågetjenesten mandag 13. januar – FL + JB deltager (derfor 
bestyrelsesmøde kl. 13.00) 
Vi skal have annonce i avisen vedr. nye til vågetjenesten (betales sammen med telefoner af ÆS, vi 
betaler selv abonnement) 
Vi vil i gang med Facebook – FL kontakter Camilla vedr. Facebook- og annoncetekst 
Beslutning/ Kommentarer 
Haft møde i dag 13. januar med nye koordinatorer for vågetjenesten. Har hver fået Samsung 
telefon med nr. 61 50 85 85 
FL har fået henvendelse fra Fredenshjem vedr. møde den 21. januar kl. 12.00 med deltagelse af 
Bente Vorma, Bent Nielsen, Lilly Laugesen og FL 
Emner – Dobbeltbooking af lokaler 6. marts (årsmøde) -Nye retningslinjer for brug af køkken 
FL informerer nærmere 
Beslutning/ Kommentarer 
Danske Seniorer har møde kl. 13.30 – skal være færdig og ude kl. 15.30. 
Køleskabet i kopirummet er ikke involveret i ”Smiley”. Evt. må vi købe eget køleskab, som kan 
stå i kopirummet  
OK 
 
På KoU mødet havde vi en debat om sammenlægning af de 4 lokalafdelinger 
Debatten kom med baggrund i, at Rødding havde svært ved at skaffe bestyrelsesmedlemmer til de 
tunge poster og med vilje til at yde 
Hvad mener I om en sammenlægning på sigt – hvad taler for og hvad taler imod 
Beslutning/ Kommentarer 
Meget få bemærkninger 
 
Hans Skjøth har sagt ja til at tage billeder til identitetskort – mere info på mødet  
Beslutning/ Kommentarer 
Dem der ligger inde med billeder sender til PW. Ellers tages nye billeder af alle frivillige, kan evt. 
tages i forbindelse med møder eller andre arrangementer. 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
 
I må meget gerne inden mødet have jeres indlæg vedr. jeres ansvarsområder klar skriftligt 
Beslutning/ Kommentarer 
Da det er stof til dagsordenen – skal i sende til FL senest søndag formiddag inden mødet 
 
LJ 
 
Intet nyt fra Vestfronten 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen 
 



PW 
 
Intet nyt fra Østfronten 
Beslutning/ Kommentarer 
PW tager kontakt til Mona vedr. mailadresse 
PW retter gaveliste med Mona og Jonna 
 
JB 
 
 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen 
 
KP 
Fra 1/12 5 nye medlemmer – i alt 1179 medlemmer 
11 nye medlemmer siden 1.12., 1187 ialt 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen 
 
MH 
Kan vi finde en blandt dine som vil spille skak på Lundtoft 
Vi er pt. 9 læsetanter. Krista starter på onsdag, og Anna starter nu sammen med Maren. 

På sidste skoledag før jul, kogte vi risengrød og servere den for alle skolens elever og lærere på 

Byagervej. 

Det var afslutningen på skolens julekalender. 

Vi læser nu én gang ugentlig i 1. og 2. klasserne, og derudover læser vi et kvarter ekstra for en elev 

i første klasse, som har læsevanskeligheder. 

Skakspillerne spiller hver mandag på skolen i Skolegade. Pt. er vi 3. 

Lundtoft, Birgitte har luftet ønske fra en beboer om skakspil. BM tager kontakt. 

Ønske fra Lundtoft om oplæsning ved elever gentaget. 

Beslutning/ Kommentarer 
BM undersøger konkret hos Birgitte – hvilket behov der skal klares vedr. skak 

 

 
BM 
Lundtoft: 
Ringe aktivitet p.t. pga. ombygning, føler sig lidt hjemløse i øjeblikket. 
Ca. 1 maj aktivitetsrum og festsal skulle være klar. 
Byggeriet skrider planmæssigt frem efter flere forsinkelser, men regner ikke med endelig 
afslutning inkl. oprydning m.m. før om et års tid. 
Aktiviteter i koordinationsudvalget 2019 iflg. Birgitte – Ca. 34 gange, som fordeler sig på sang, 
banko, chauffør til bussen, julemarked, blomsterdekorationer, konfekt, klejner, kartoffelsuppe, 
ledsager m.m. 
+ ca. 12 skubbere hver torsdag fra marts til december. 



 
Alt i alt, også et aktivt år 2019. 
Beslutning/ Kommentarer 
BM afklarer skak med Birgitte  
 
HW 
 
Kun jule/nytårshilsen fra hospice i Esbjerg 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen 
 
 
Pkt. 5 
Ledelse og samarbejde 
 
Intet nyt før efter årsmødet 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 6 
Økonomi 
 
Økonomioversigt pr 31/12 er rundsendt 
Overskud 2019  ca 27.000 kr. 
Indestående 153.478 kr., kasse 3.426.  
5.817 kr. tilhører KoU 
Overskud reduceres med ca. 7000 kr. til 20.000 kr pga hensættelse (overførsel) af ISOBRO 
Beslutning/ Kommentarer 
HW forklarede enkelte spørgsmål 
 
HW og FL finjusterer budget 2020 før udsendelse 
Budgettet blev forelagt  
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Pkt. 7 
Evaluering af arrangementer 
 
Søndag 1.  december – Julefrokost 
Beslutning/ Kommentarer 
PW generelt utilfreds med maden – fik ret på enkelte punkter, som allerede er meddelt 
Superbrugsen 
Kritikken huskes til årets menu 
 



Fint arrangement med fuldt hus – 85 personer 
 
Søndag 15. december - gløgg og æbleskiver 
Beslutning/ Kommentarer 
14 betalende, alt for få, men ellers hyggelig eftermiddag 
Lå for sent + dårligt vejr – damehåndbold VM 
 
Søndag 4. januar – Nytårskur 
47 tilmeldte 
Beslutning/ Kommentarer 
Rigtig hyggelig eftermiddag med champagne og Bodils kransekager og småkager til kaffen. 
Der blev denne dag bestemt gratis adgang, hvilket faldt i god jord 
 
 
Pkt. 8 
Kommende arrangementer 
 
Generelt – husk at aftale pengekasse med HW 
 
Torsdag 16. jan – Nye medlemmer 
Aflyst pga. manglende tilslutning – vi kan ikke mere hente tlf.nr. på listeværktøjet – ny skriftlig 
henvendelse koster 20 kr./brev – vi ved desværre ikke hvem af de nye der med på lokal 
nyhedsmail og læser den 
Hvad gør vi fremadrettet?  
Beslutning/ Kommentarer 
Aflyst igen i år. Beslutning om helt at droppe ”Møde for nye medlemmer” fremover. 
 
Søndag 19. januar – Jørgen Thøgersen 
Hvem afløser FL som tovholder og IL som crew – jf. sidste møde 
Jørgen skal have 3 flasker god vin (300 kr.) 
Jørgen kommer selv med computer - skal bruge projekter (kommer senest 13.30 og afprøver) 
Jeg vil anslå der kommer 50 personer 
Husk kontakt til crew 
Beslutning/ Kommentarer 
PW overtager fra FL og BM fra IL, øvrigt IP, OP, BD som crew. BM henter nøgle på Fredenshjem. 
Bodil tager kurven og vin med. PW sørger for kage – husk småkager 
 
Søndag 2. februar – Banko 
Det har Børge bare styr på 
Beslutning/ Kommentarer 
BM sørger for det hele. 
 
Onsdag 12. februar – besøg på Bibliotek og rådhus 
PW er tovholder 
Husk 6 x 3 flasker rødvin til rundvisere på hhv. bibliotek og rådhus 



Fl havde aftalt max 40 personer med Knud Wad som rundviser på rådhuset – men har d.d. talt 
med Jørgen Thøgersen, som har lovet at hjælpe aktivt, så vi sandsynligvis kan blive 50 
Jørgen aftaler også med bibliotek 
FL kontakter Jørgen lørdag for endelig aftale 
Vi skal sandsynligvis selv have brød med til kaffen 
PW og FL aftaler nærmere 
Beslutning/ Kommentarer 
FL tager over som tovholder og sørger for kage til kaffen. 
BD informeres om at 50 personer er OK 
 
Søndag 16. februar – Stakkels far 
Tovholder LJ 
Beslutning/ Kommentarer 
LJ kontakter ”Stakkels Far” mhp. Betalingsform, CVR eller Cpr. Nr. 
LJ sørger for kage, kurv, nøgle m.m. 
Der annonceres i Ugeavisen 
 
 
Pkt.9 
Eventuelt 
 
Næste møde – 10. februar kl. 9.00 i køkkenet 1. sal Fredenshjem 
Beslutning/ Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
 

Ref. LJ/14. januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


