
Referat af Lokalbestyrelsesmøde 9. marts 2020 kl. 9.00 i køkkenet på Fredenshjem Deltagere: 
Bestyrelse og suppleanter  
Afbud: Kirsten Møller (KM), Egon Hestbech (EH) 
 
Pkt. 1  
Velkomst  
 
MH klarer kaffe og service fra køkkenet – ellers alt som det plejer 
Beslutning/ kommentarer 
Speciel velkomst til EH, ellers som sædvanlig 
 
 
Pkt.2  
Konstituering 
 
Fotografering – Blev klaret fredag/lørdag 
Valg af mødeleder - FL 
FL orienterer kort om bestyrelsens sammensætning, lokalbestyrelsens virksomhed, økonomi og 
fremtidige virke – Punktet sprunget over – alle følte sig informeret 
FL orienterer om ÆS – Punktet sprunget over – alle følte sig informeret 
Beslutning/ kommentarer 
FL holder en lille seance med KM og EH, inden næste møde 
 
Valg af formand - FL 
Valg af næstformand/ næstformænd – JB og BM 
Valg af kasserer - HW 
Valg af sekretær/skriftfører - JB 
Valg af kontaktpersoner for nedsatte udvalg/ aktiviteter – JB, PW, FL – Fordeling som det fremgår 
af organisationsplan – Findes i Lokalhåndbogen 
Valg af repræsentanter til KoU – FL og HW 
Valg af evt. stedfortræder til Delegeretforsamlingen - BM 
Beslutning/ kommentarer 
FL orienterer ÆS om valg og konstituering 
 
 
Revidering af Lokal Håndbog – Hvad skal ændres og hvem gør det 
Beslutning/ kommentarer 
Efter larmende tavshed, Reviderer IL hjulpet af FL 
Håndbogen skulle bestå 
 
Alle må meget gerne komme med indspark til ændring af arbejdsfordeling 
Beslutning/ kommentarer 
Der var ingen forslag 
 



FL forslag – Sekretæren erstattes af en skriftfører på vores møder – FL skriver efterfølgende 
referatet – LJ har bibeholdt en del opgaver som er delvis sekretær 
VI mangler en som bliver ansvarlig for annoncer vedr. arrangementer til Ugeavisen 
Beslutning/ kommentarer 
Forslaget blev vedtaget, JB blev skriftfører 
LJ er stadig ansvarlig for lokal hjemmeside, DET SKER, lokalredaktør på årsprogram – PW er 
uændret nr. 2 
PW mangler en nr. 2 – det taler vi om på næste møde 
PW er ansvarlig for annoncer i Ugeavisen – LJ hjælper gerne i gang 
 
Vi mangler en/ flere som vil hænge plakater op  
Beslutning/ kommentarer 
KP er ansvarlig – EH vil meget gerne hjælpe 
 
Er der andet vi skal have en ny fordeling på 
Af hensyn til de nye, må I gerne kort beskrive jeres opgaver i bestyrelsen 
Beslutning/ kommentarer 
Kort beskrivelse af den enkeltes bestyrelsesopgaver er udsat til næste møde 
 
 
Pkt. 3 
Kommentarer til referat af 10. februar 
 
FL har ikke fanget Lone endnu – Prøver stadig 
Beslutning/ kommentarer 
JB meddelte det ikke pt er akut 
 
Er der andre der har kommentarer til sidste referat 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
 
Pkt. 4 
Siden sidst 
 
Vi er pt. 901.100 medlemmer og 20.600 frivillige 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
Sidste brev fra landsbestyrelsen d.d. er 9. december 19 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
Frivilligportalens nyhedsbreve 



Uge 6 – omtale af kursuskatalog – burde være sendt ud til alle – er der nogen af jer eller de 
frivillige I er ansvarlige for som gerne vil på kursus – Kender alle jeres frivillige muligheden 
Beslutning/ kommentarer 
Alle koordinatorer vender det med deres frivillige på aktivitetsmøderne 
 
Uge 7 – ansøgningsskema til ”Spis Sammen i uge 17” – FL har søgt til søndag den 19. april (uge 16) 
Beslutning/ kommentarer 
OK 
 
Uge 9 – Dialogmøde på Comwell i Middelfart den 22. april – næstformand er inviteret med – FL 
har på opfordring sendt vores forretningsorden til TF. Der sidder en gruppe og arbejder med 
forslag til ny forretningsorden for lokalafdelinger – Meget rigtig godt læsestof vedr. ældre på 
plejehjem. Bør læses 
Beslutning/ kommentarer 
FL og JB deltager – FL tilmelder og fremsender mødeindkaldelse til JB 
 
FL har bestilt 2 sæt ”Værd at vide og Håndbog 2020 – til de 2 nye  
Beslutning/ kommentarer 
EH fik et sæt – FL har til KM 
 
Der er årsmøde i distrikt 4 2. april kl. 9.30 – 13.00 på Søgården– afsluttes med frokost – 
Invitationen gælder også næstformand 
Beslutning/ kommentarer 
FL og BM deltager – FL tilmelder og fremsender mødeindkaldelse til BM 
 
Ved Ældrerådets infomøde på Fredenshjem midt i februar nævnte formanden Egon Nissen, 
Rødding, at de havde et samarbejde med Ældre Sagens KoU 
Det vidste vi ikke, så vi greb chancen og inviterede til et opklarende møde – Hvad Kan Ældrerådet 
og Ældre Sagen understøtte hinanden med 
Deltagere Formand og Næstformand fra Ældrerådet og ditto fra Ældre Sagen mødes hos mig 
fredag den 13. marts. – det er da godt nok en uheldig dag 
Beslutning/ kommentarer 
Kort debat – vedr. antal medlemmer i Ældrerådet – og FL forklarede hvorfor han aflyste sit 
kandidatur 
 
FL er blevet fortalt at det kan være uheldigt at nævne navne i referatet, feks. Med forslag til 
bestyrelsen. FL foreslår at vi fremadrettet laver et notat som ikke offentliggøres, men kan bruges 
internt 
Beslutning/ kommentarer 
Alle støttede op – evt. kun nævnes med fornavn 
 
Pårørendevenner 
Alt materiale er klart til annonce i Ugeavisen og JV og til Facebook – FL aftaler med Avisen og LJ – 
Regning sendes til Camilla, som har projektpenge 



Umiddelbart efter årsmødet tager FL kontakt til Hjemmeplejen for aftale om deltagelse på 
gruppemøder 
Beslutning/ kommentarer 
KP taler med IL om hjælp, evt. kontaktes MT vedr. opbygning af hendes tilkaldesystem 
FL er klar til at kontakte hjemmeplejen for møderække 
FL sætter annonce i Ugeavisen og JV i næste uge 
FL kontakter LJ for opslag på facebook 
 
Vågetjenesten 
Der er/var annonce i Ugeavisen tirsdag den 3. og søndag den 8 i JV – kommer igen i Ugeavisen 
tirsdag den 10. – Vi har fået en bevilling på 10.000 kr. dog incl telefoner, som i øvrigt er håbløst at 
få på plads 
Beslutning/ kommentarer 
Annoncen var lidt fersk 
FL kontakter LJ for opslag på facebook 
 
Vedr. flag på konfirmationsdage, har FL rykket et par stykker – forventes udsendt snarest 
Beslutning/ kommentarer 
Aktivitetsplan udsendes i denne uge 
 
Brochure fra SuperBrugsen skal gerne ud uge 11-13, FL laver distriktsoversigt  - udsendes snarest 
Beslutning/ kommentarer 
Områdeplan udsendes i denne uge 
FL forhører om KM og EH kan/vil hjælpe 
 
FL har afleveret gave til Birgitte Muurholm Fra alle samarbejdspartnere i Ældre Sagen (1 fl. Rom og 
chokolade) – Skulle takke mange gange 
Beslutning/ kommentarer 
OK 
 
ÆS har udsendt anbefaling vedr. corona virus, den betyder ikke noget pt. for os – gælder kun ture 
til udlandet 
Beslutning/ kommentarer 
Situationen følges, vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
 
Overskuddet på vores fælles årsprogram blev på 4.150,- kr, som går i KoU’s kasse 
Beslutning/ kommentarer 
Overskuddet var på godt 5.187 kr. 
 
LJ er fremadrettet med på listen over dem som får dagsorden og referat til orientering – da der vil 
være ting hun skal reagere på – er der andre der bør orienteres 
Beslutning/ kommentarer 
OK –det er vel OK vi også udsender til nr. 2 
 
Pkt. 5 



Nyt fra bestyrelsen 
 
Hvis I har punkter som vi skal tage stilling til/ beslutte kommentere – vil jeg gerne have det så 
det kan komme med dagsordenen ud (normalt mandag) – så senest søndagen før – gælder også 
for koordinatorer. 
Stof til alm. orientering på mail senest søndag før mødet. 
Beslutning/ kommentarer 
Efter lidt debat og uddybning af årsag og omfang – bred enighed 
 
PW 
Vedr. Anne Marie, siger hun ikke for nyhedsmail men er tilmeldt, kan måske ikke åbne dem 
Frivillige 107  
Indkøbskørsel 
Vi har lige nu kun en bruger, som vi kører med hver 14 dag 
En er sygemeldt og en anden har fået kørelejlighed med naboen. 
Nyhedsmail 
6. marts sendt til 323, 100 åbnet og 4 afmeldt 
Beslutning/ kommentarer 
Der er generelt problemer med Anne Marie – PBS, medlemsmail – FL kontakter medlemsservice 
Tallene fra Nyhedsmail følges 
 
JB 
MT og JJP har fået Pixi + materiale og aftaler selv besøg med plejecentre 
Annoncen har givet et par mulige emner til vågning 
Beslutning/ kommentarer 
JB holdes orienteret 
Bør vi ikke også hilse på lederne af hjemmeplejen 
 
KP 
Vi har 1186 medlemmer mod 1177 i sidste måned - Navnene blev læst op som sædvanlig 
Der er kommet et par nye emner til besøgsvenner 
Der har på grund af dødsfald hos borgere været rokader 
KP vil have en snak med IL om Pårørendevenner 
Beslutning/ kommentarer 
KP orienterede om de forskellige punkter 
KP kontakter selv IL og måske MT 
Vi skal ikke have besøgsvenner, som vi ikke tror passer ind – KP’s beslutning 
 
 
MH 
 
Beslutning/ kommentarer 
Intet nyt 
 
BM 



 
Nyt fra bestyrelsen! 
I forbindelse med udsendelse fra referatet fra Lundtoft skrev jeg at hjælp til skakspiller havde fundet sin 
løsning og hjælp til gåtur med demens er ikke aktuelt mere. 
Men hvad jeg ikke skrev, var at Bo i forbindelse med det forsinkede møde først undskyldte meget, 
hvorefter han brugte opstarten til at rose Koordinationsudvalget for en helt fantastisk opbakning og hjælp 
til de efterhånden mange arrangementer derude. Koordinationsudvalget har nu kørt i 3 år og det var 
rimeligt meget følelsesladet det han udtrykte, hvilket selvfølgeligt også smittede af på os deltagere. 
Omkring Bus på Lundtoft er der iflg. referatet ikke meget nyt. 
Byggeriet derude er som omtalt min. et år forsinket og 3. etape forventes færdig ca. 1. sept. med alle 
mulige forbehold, personalet er ved at være godt og grundig træt af at arbejde i alt det byggerod, men et 
kæmpe byggeri på næsten 1 tønderland når det er færdigt 

Beslutning/ kommentarer 
OK 
 
HW 
 
Beslutning/ kommentarer 
Intet nyt 
 
 
 
Pkt.6 
Ledelse og samarbejde 
 
Håndbog behandlet under pkt. 2 
Beslutning/ kommentarer 
OK 
 
Nogen andre bemærkninger til punktet 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
 
Pkt. 7 
Økonomi 
 
Budget til dato – udsendt 
Budgetmodel gennemgås  
Evt. andet 
Beslutning/ kommentarer 
HW gennemgik kort 
Budgetmodel gemmes til næste møde 
 
 
Pkt. 8 



Ældrepolitik 
 
Der er kommet tal (ikke detaljeret) fra ÆS på normering på plejehjem i Vejen Kommune – vi ligger 
stort set som de kommuner vi sammenligner os med f.eks. Varde – og vi ligger i den bedre halvdel 
Er der nogen der ønsker materialet tilsendt. 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen – alle tilfreds med en kort orientering 
 
Er der nogen der har oplevet noget vi skal have op 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
FL kan forestille sig der måske kan komme mere kød på emnet, når/ hvis vi får et tættere 
samarbejde med Ældrerådet 
Beslutning/ kommentarer 
Vi afventer og ser 
 
Pkt. 9 
Evaluering af arrangementer 
 
Onsdag den 12, februar – Besøg på Bibliotek og Rådhus 
52 deltagere 
Beslutning/ kommentarer 
Fint arrangement 
 
Gentages 15. april – samme koncept 
52 deltagere og 6 på venteliste 
Beslutning/ kommentarer 
Dejligt det kunne lade sig gøre 
 
Søndag den 16. februar – Stakkels far 
130 betalende – 7 i køkken og 6 børn af stakkels far 
Beslutning/ kommentarer 
Superflot  
 
Søndag den 1, marts – kollektiv trafik 
Beslutning/ kommentarer 
Der var desværre kun 21 betalende + 4 – det var et rigtigt godt arrangement 
 
Fredag den 6. marts – årsmøde 
Pt tilmeldt 100 – folk på venteliste 
Beslutning/ kommentarer 
Da nogle mente det officielle årsmøde tog for lang tid – gennemgik FL de punkter vi skal 
igennem – ingen kunne pege på noget der kan udelades 



Der var for lidt kartoffelsalat – FL talt med Inger i Superbrugsen – mængden var lavet efter at vi 
sidste år havde nævnt der var alt for meget (jeg tror skrivefejl) 
På næste møde tager vi op vedr. næste årsmøde – ugedag – tidspunkt – forplejning – antal mm. 
 
 
Pkt. 10 
Kommende arrangementer 
 
 
Søndag den 15. marts – Galapagos Øerne 
Tovholder HW – crew KP, NPP, IP – er I nok  
Beslutning/ kommentarer 
ingen 
 
Søndag den 5. april – Danmarks sjoveste bedemand 
Tovholder FL – crew IL, MH, BH – vi kan godt bruge 2 mere 
Forslag – hvis vi kan udsætte underholdningen ½ time – kunne vi servere et glas vin eller 2 – så vi 
får rigtig stemning 
Annonce 
Plakater – Vil LJ hjælpe med layout 
Beslutning/ kommentarer 
JB og HW meldte sig 
FL tager kontakt til NP Holm vedr. tidspunkt 
PW og FL aftaler annonce 
Vil LJ kontakte FL vedr. plakat 
 
0nsdag den 15. april – Besøg på Bibliotek og Rådhus 
Tovholder FL – crew IL 
Beslutning/ kommentarer 
FL henter pengekassen 
 
Søndag den 19. april – ”Brørup spiser sammen” 
Tovholder JB – crew TB, IL, FL, LSA. – når vi kender traktement og aftaler med Superbrugsen kan vi 
måske bruge flere hænder – bla. til snaps 
Annonce 
Plakat 
Buffet sådan ca. som vi plejer – ingen ribbensteg 
Beslutning/ kommentarer 
Vi afventer tilskud – så går FL i gang med annonce + plakat 
OK med Superbrugsen vi gør som vi plejer 
 
 
Pkt. 11 
Eventuelt 
 



Næste møde 6. april 
Beslutning/ kommentarer 
Hilsen fra Hospice i Esbjerg 
 
 
9. april 2020 FL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


