
Referat møde i KoU – Byagervej 45, Brørup - Mandag den 6. januar kl. 11.00 
 
Deltagere: alle medlemmer af KoU + Andreas 
 
 
Pkt. 1 
Velkomst 
 
FL klarer velkomstpakke mm.  
Beslutning/ kommentarer 
Dette klaret til ug 
 
Pkt. 2 
Kontingentfordeling 
 
Kontingentfordeling for 1. halvår er sendt til ÆS med uændret fordeling 
Kontingentfordeling 2. halvår foreslås uændret 
Beslutning/ kommentarer 
Besluttes uændret 
 
Pkt. 3 
Referat fra sidste møde 
 
Er der spørgsmål til referatet fra møde 12. august 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen spørgsmål 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra ÆS, Kommune mm. 
 
Tal for antal medlemmer og frivillige på landsplan er ikke tilgængelige pga. juleferie i Snorresgade. 
Tallene oplyses på mødet. 
Beslutning/ kommentarer 
889.975 medlemmer og 20.162 frivillige 
 
Oplysninger fra Frivilligportalens Nyhedsbreve inkl. Landsbestyrelsen informerer fra perioden 
forudsættes bekendt. Og der informeres ikke på dette møde – ønskes informationen fra august 
2019 og til dato på næste møde, eller er det OK med ny info fra januar 2020 
Beslutning/ kommentarer 
OK med ny info fra januar 2020 
 
Da der ikke er kommet referat fra delegeretmødet i nov., Vil FL gerne bede om et kort referat af 
de vigtigste vedtagelser fra mødet – feks. Kontingent – budget for frivillige, spis sammen mm – 
sammensætning af Landsbestyrelse + andet af interesse 



Beslutning/ kommentarer 
Nyt: 140 kr. pr. frivillig. Kontingentstigning på 10 kr. Ingen ændring vedr. ”Spis sammen” 
arrangementer 
Landsbestyrelse: Formand Preben Staun, næstformand Birger Rasmussen, Bodil Wöhnert, Ebbe 
Johansen, Finn Lindekilde, Hans Chr. Rask, John Kirstein, Jørn Husted Madsen, Kai Nørrung,  
Afventer referat 
 
FL har holdt møder med Gitte og Sine Vedr. Glad motion – og har mundtligt orienteret øvrige 
formænd – alle har meldt tilbage at de gerne vil overtage Glad motion lokalt 
FL orienterer mere på mødet 
Beslutning/ kommentarer 
Orientering: 
Ingrid Petersen meddelte mig i oktober at hun ville trække sig som bestyrelsesmedlem i Glad 
motion – Det ville Sinne Tarp også – De kunne ikke skaffe nye bestyrelsesmedlemmer 
(Glad motion er en underafdeling af DAI i Vejen kommune.) 
Da Glad motion i Brørup køres hver mandag med 4 frivillige fra ÆS bl.a. IP som koordinator og 
10 – 12 Demente, som henvises af kommunens demenskonsulenter og er en virkelig succes, har 
FL haft kontakt til såvel Gitte som Sinne, for at undersøge muligheder, da det ikke måtte gå i sig 
selv. 
Det er i det forum vi har talt om at ÆS tager over 
Der skal være en ekstraordinær generalforsamling i Glad motion i marts – det er en formalitet 
Herefter er det så tanken at ÆS lokalafdelinger tager over 
I dag betaler såvel frivillige som henviste et årligt kontingent på 20 kr. (primært for at kunne 
holde mandtal) det er administrativt tungt og ikke vores sædvane – så det mener jeg vi skal 
droppe 
I Vejen er der som jeg husker det 6 henviste og 6 frivillige – i Holsted 3 henviste og 3 frivillige – i 
Rødding 4 henviste og 4 frivillige 
Jeg har aftalt et møde med Gitte og Sinne – for at alt bliver belyst – Gitte vender tilbage med en 
mødedato 
 
FL informerer om §18 - ansøgning for 2020 – vurdering af fremadrettet §18 (overgår til anden 
afdeling) 
Beslutning/ kommentarer 
Orientering 
Vi har samlet søgt 208.660 kr. 
Vejen havde kun fremsendt samlebudget – hvorfor FL bad om delbudgetter som blev fremsendt 
FL skrev retur til Magne – om der ikke var sket en fejl vedr. IT – og har aldrig modtaget svar – 
samlet ansøgning blev sendt uden Vejens delbudgetter 
Vi har fået tildelt 208.660 altså 100 % i år og vi har fået 42.000 kr. til glad motion også 100 % 
Som bekendt sidder FL i Frivillighedsrådet, da vi nåede til ÆS ansøgning, som jeg har lov at 
kommentere – inden jeg bliver sendt uden for døren – blev jeg bl.a. spurgt til de manglende 
delbudgetter fra Vejen – og gav en forklaring om forglemmelse – og fortalte om vores fælles ÆS 
retningslinier for at søge §18 
Jeg vil ikke fremover stå inde for noget, jeg ikke kan – så må dem som ikke vil indordne sig selv 
søge. 



Det har hele tiden været sådan at vi sammen med § 18 ansøgningen skal indsande årsregnskab 
Og i store foreninger som vores også en budgetopfølgning på §18 tildelingen – det har Gitte ikke 
fulgt kraftigt op på 
Fra i år overgår §18 ansøgningen fra social og ældreafdeling til den nye afdeling for sundhed og 
sammenhæng – de var repræsenteret på vores fordelingsmøde i november - og gav klart udtryk 
for de ville have en tættere budgetopfølgning 
Det betyder for os at vi her fra starten af året skal lave budgetopfølgning på §18 aktiviteterne 
Andre foreninger har fået brev som forklarer hvorfor de ikke er berettiget 
 
 
Med afsæt i orientering fra Jonna vil FL foreslå en uformel drøftelse af holdningen til en 
sammenlægning af vores 4 lokalafdelinger – på sigt: 
Der skal fortsat være flere aktivitetscentre 
En fælles bestyrelse 
Hvordan sikrer vi alle bliver repræsenteret 
Hvad med økonomi 
Vi er pt. meget uens i vores aktiviteter 
Evt andet 
Beslutning/ kommentarer 
Emnet blev livligt drøftet og der kan arbejdes videre med forslaget ude i lokalafdelingerne, der 
er både fordele og ulemper. Holsted absolut ikke positiv stemt. 
 
 
Pkt. 5 
Nyt fra Lokalafdelingerne 
Brørup: FL 
Vi er 1180 medlemmer og 106 frivillige 
Vi har lavet en ny gren i Besøgstjenesten – Så den nu består af Besøgsvenner som helt traditionelt 
besøger ensomme et par timer på ugentlig basis – af Aflastningsvenner som på fast ugentlig basis 
aflaster pårørende til alvorligt syge bl.a. demente i eget hjem et par timer – og det nye er 
Pårørendevenner som ad hoc/akut aflaster pårørende til alvorligt syge når behov opstår der er 13 
frivillige – fortrinsvis folk som i forvejen våger eller er besøgsvenner 
Vi har haft så meget succes med vores ”Læsetanter/onkler” at Brørupskolen har bedt os fortsætte 
op i 2. klasse og starte med de nye 1. klasser samtidig 
De er ved måling ved skoleårets afslutning gået fra bunden i kommunen til nr. 1 – nu spiser vi brød 
til – det kan jo også være det er de rigtige lærere – det kan bedre vurderes efter år 2. 
Vores forskellige ”spis sammen” arrangementer kører med fuld belægning og endda venteliste 
Vi har desværre været nødt til at aflyse møde for nye medlemmer her den 16. januar ud af 176 
mulige var der kun 1 tilmelding og vores mulighed for at følge op pr. tlf. er stækket pga. den måde 
ÆS opfatter de nye krav til datasikkerhed – vi kan ikke i listeværktøjet få tlf. nr. udskrevet 
Lis har desværre meddelt at hun stopper i bestyrelsen – heldigvis vil Lis indtil videre fortsat være 
webmaster og lokalredaktør på ”det sker” og også være Brørups repræsentant i programudvalget, 
Men tegning af annoncer overgår til vores tidligere næstformand Hans Skjøth, som også vil være 
vores fotograf 



Apropos fotograf – vi har besluttet at alle vores frivillige skal have et identitetskort med billede og 
en tekst ”socialhumanitær frivillig” – det er godkendt – årsagen er at rigtig mange har mere end en 
kasket på f.eks. våger – skubber – pårørendeven 
Vi gennemfører det inden udgangen af marts 2020 – og det kræver mange nye billeder – ÆS 
gemmer kun et år bagud. 
 
 
Holsted afd. YC 
Den 16. og 23 august var vi på udflugt til Sild en heldagstur, vi tog færgen fra Rømø til Sild, hvor 
guiden kom med i bussen, en spændende rundtur på Sild, herfra tog vi med biltoget fra 
Westerland til Niebüll, herfra kørte vi til Klægagergård hvor vi fik aftensmad, en rigtig dejlig dag 
med gode oplevelser. 
Den 7. august havde vi vores årlige speedway arrangement. 
Den 8. september havde vi søndagscafe i Blomsterengen med Brøns Harmonikatrio,  
Den 6. oktober havde vi søndags cafe` i Åparken 
Den 10. november havde vi søndags cafe` på Åstruplund 
Den 13. november havde vi ”Fest for frivillige” på Centralhotellet, hvor der blev serveret en dejlig 
buffet med øl/vin og vand og efterfølgende kaffe. Jens Sandager underholdt os efter middagen og 
der var mulighed for en lille ”sving om”.  Der deltog 70 personer. 
Den 25. november havde vi i fællesskab med Centerrådet, Blomsterengen og Dansk Seniorer et 
arrangement i Medius, hvor Bamse Madsen Band underhold os med dejlig musik inkl. lidt 
julemusik, de er bare gode, en hyggelig eftermiddag. 
1207 medlemmer og 69 frivillige 
 
Vejen afd. IMI 
2877 medlemmer  
Ca. 51 frivillige 
Siden sidst: 
21.august Grilleftermiddag/aften, ca. 90 delt. 
10. sept. Dagstur til Kerteminde og Johannes Larsens Museet. 48 deltager. 
30. okt. Cafeaften Karsten Holm underholdt med temaet Johnny Cach 15o delt. 
13. nov.  Foredragsaften v/Hanne Faldborg 85 delt. 
11.dec Julehygge Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund underholdt med Julens Sang. 100 delt. 
Influenza vacc. i nov. 598. 
 
Rødding: JHS 
Medlemstal i dag: 1784 
Vi har fået 163 nye medlemmer i 2019 
Kører ud med program og velkomstbrev hver måned til nye medlemmer. 
Har haft juletur til Gl. Estrup – Fantastisk tur trods lav deltagelse. 
Tur i august til Friedrichstadt – stor deltagelse, flot vejr, super tur. 
Julecafé – rigtig hyggeligt – Julemad, mandelgave, pakkespil, og så fortalte Lasse Lorentz 
julehistorier fra sin barndom.  
Som noget nyt skal vi i år have nytårskur – Ole Vase spiller. 



I februar kommer en døvblind og fortæller om det at leve som døvblind – vanskeligheder – 
kommunikation m.m. 
 
 
Pkt.6 
Program 
 
FL konstaterede ved korrekturlæsning af program 2020 flere små forskellige nuancer i oplysninger 
Skal vi ensrette for alle afdelinger – eller gør hver afdeling fortsat som den vil. 
FL kommer med eks på mødet 
Beslutning/ kommentarer 
Vi fortsætter som hidtil og lægger det ud til programudvalget. 
 
 
Pkt. 7 
Fællesarrangementer 
 
Er der kommentarer til mødet i Rødding  
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer, kører som det skal 
 
Fællesmødet i 2021 er i Holsted 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
 
Pkt. 8 
Økonomi 
Årsresultat 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen væsentlig ændring fra sidst. Saldo: 5.826,98 kr. 
   
 
Pkt. 10 
Eventuelt 
Jonna spørger til vågetjeneste: Henny er stoppet. Nye på posten er Mona Toksvig og Jonna Juhl 
Petersen. Nye telefoner til de to købes og nr. bliver 61508585 og 61508484 
 
Næste møde 
Andet 
Beslutning/ kommentarer 
Mandag 30. marts 2020 kl.9.00 i Aktivitetshuset i Rødding. FL inviterer Gitte Fallentin med til 
mødet. 
 
 



 
 

Ref. LJ/6. januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 


