
Referat af årsmøde – referatet understøttes af Power Point slides (vedhæftes som bilag) 
Årsmøde 2020 d. 6. marts - Fredenshjem 
 
 
Praktiske oplysninger 
FL orienterede om brug af mobiltelefoner under mødet og om placering og brug af toiletter. 
Endvidere om der var indvendinger mod fotografering evt. til brug i lokalpressen 
Kommentarer 
 
Vi sang Livstræet 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 
 
Bent Nielsen foreslået – valgt. BN konstaterede at årsmødet har været annonceret via ÆS i 
december, i årsprogram i november, i Det Sker i februar samt Ugeavisen i februar. 
Kun medlemmer fra Vejen Kommune har stemmeret her, og kun hvis de ikke har stemt i andre 
lokalafd..  
 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning 
Beretningen blev fremlagt af Flemming Lundeman og Jette Ballisager. 
Der blev orienteret om Ældre Sagens historie fra starten i 1986 ti l i dag. 
Der blev orienteret om Ældre Sagens opbygning, og hvorfor det er et årsmøde og ikke en 
generalforsamling. 
Ældre Sagens forretningsmodel med en indtægt på 217.2 mill.  kr., hvoraf over 90 % er kontingent 
og lotterier – meget lille %-del offentlige tilskud. Vi er i lommen på vores medlemmer, ikke 
politikerne. 
Vore Ældrepolitiske arbejde gavner alle, ikke kun medlemmer. 
Vores socialhumanitære indsats er for alle. 
Vi har i høj grad brug for vores medlemmer, for at kunne øve indflydelse lokalt som nationalt. 
Vi har en høj grad af etik i vores frivillige arbejde. Vi er neutrale (partipolitisk, etnisk og religiøst). 
Vi har tavshedspligt og modtager ikke gaver. Vi håndterer ikke borgerens penge eller medicin. Vi 
påtager os ikke andres lønnede arbejde og bære ID med billedlegitimation. 
Ældre Sagen i Tal: 
Vi har 903.000 medlemmer og 20.200 frivillige, vores image er i top 3 bl. Almennyttige foreninger 
og vores telefonrådgivning betjener ca. 35.000 borgere.  635.000 modtager vores medlemsblad, 
og vi er med på alle de sociale medier. 
Vi har 3 betydende samarbejdspartnere. 
Demensalliancen, mottoet er vi skal være foregangsland indenfor demens for at skabe det bedst 
mulige liv for demente og deres familier, og vore nationale demenshandlingsplan skal omsættes til 
konkrete forbedringer. 
Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark – Stiftet i 2017 – 13 organisationer er med. 
Vi samarbejder på kryds og tværs mellem vores sekretariat og vores frivillige for at få tilfredse 
medlemmer. 
 
Folkebevægelsen mod ensomhed. 



Vi var initiativtager, og der er over 80 aktører, der har til mål at halvere ensomheden frem mod 
2020 fra 212.000 i 2014, der er mange forskellige tiltag bl.a. Spis Sammen arrangementer. 
Vi samarbejder lokalt og på landsplan. 
Vi har haft politisk indflydelse i 2019. Ensomhed, 400 mill. Til kommunerne – ophør af satspulje – 
kompensation for pensionister, der ikke har glæde af samspilproblemet., Højere bundfradrag for 
arbejdende pensionister. 
Vi har lavet partnerskabsaftale ”Bevæg dig for livet”. 
Vi har vundet en sag over Hjørring kommune vedr. fast kontra kørende personale på plejehjem i 
Ankestyrelsen. 
 
Koordinationsudvalget i Vejen Kommune består af de 4 lokale foreninger Holsted, Rødding, Vejen 
og Brørup 
Vi har kontakten til de offentlige myndigheder, herunder den lokale ældre og sundhedspolitiske 
indsats. Vi holder møder med embedsmænd og politikere om samarbejdsaftaler til deling af § 18 
midler mm., fordeler kontingentandele fra ÆS, og laver vores fælles program, og så de opgaver vi 
løbende bliver pålagt af lokalafdelingerne. 
 
Brørup Lokalbestyrelse 2019-2020: 
Flemming Lundeman Formand, PR, Ældre- og sundhed kontakt 
Jette Ballisager Næstformand, socialhumanitær kontakt 
Lis Jensen  Næstformand, sekretær, hjemmeside 
Børge Møgelvang Næstformand, bestyrelsesmedlem 
Hanne Welling Kasserer 
Kamma Pedersen Medlemsservice 
Peter Warming Frivilligregistrering 
Mette Hansen 1. suppleant 
Jens Erik Andersen 2. suppleant (fratrådt af personlige årsager) 
Bodil Dam  Arrangementstilmeldinger (udenfor bestyrelse) 
Suppleanter deltager fuldt ud i bestyrelsesarbejdet dog uden stemmeret 
Alle har ud over det ovenfor nævnte bestyrelseshverv diverse poster som koordinator, nr.2 eller 
andre frivillighedshverv – der er absolut ingen der keder sig 
 
Lokalt: 

• 11 bestyrelsesmøder 
– referater er på vores lokale hjemmeside, det samme er referater fra koordinator 

• Arrangementer og aktiviteter 
– 33 planlagte arrangementer (33) 
– 17 faste aktiviteter (16)  
– 1 arrangement for frivillige – fællesspisning med underholdning af Trine Gadeberg 

• Møder med samarbejdspartnere 
– bl.a. Kommunen, (embedsmænd og politikere), Danske Seniorer, Røde Kors, 

Aktivitetscentret Fredenshjem 
• Deltaget i kurser, seminarer, møder i KoU og Distriktet  
• Medlemmer og frivillige 

– 31. dec. 2019, 1179 (1131) medlemmer – 106 (108) frivillige 



• De 108 frivillige udfører 265 opgaver 
 

Brørup i tal: 
 

DK DK % Brørup % Brørup 

Indbyggere 

ca. 5.800.000   Ca. 6.550 

Medlemmer 

890.000 15,3% 18,0% 1179 

Frivillige 

20.200 2,3% 9.0% 106 

 
 
Stærk Pleje og omsorg: 
 
Bisidder og ledsageordning 

● Hjælp ved samtale/besøg f.eks. hos læge, sygehus eller bank. 
Her er det ledsagerens opgave – at lytte og observere og sikre forståelsen 

● Hjælp hvis man vil have udfyldt blanketter f.eks. Fritagelse for digitalpost, ”Min sidste vilje” 
og ”Fremtidsfuldmagter.” 

● 3 bisiddere/ledsagere 
● Der har været 8 ledsager/bisidderopgaver  15 rådgivende telefonsamtaler 
● Koordinator  Inga Skovgård Nielsen 

Nr.2  Hanne Welling 
 
Vågetjeneste 

● Vågetjenesten tilbyder støtte og aflastning – Ikke pleje 
● Vi arbejder på en ny samarbejdsaftale, som er gældende for hele kommunen 
● I private hjem og på plejecentre  
● 32 vågekoner/-mænd 
● Alle vågere bliver tilbudt et 1dags kursus. 
● Fælles med Vejen – fra 1. september hele Vejen Kommune 
● Der har været våget i 1023 timer hos 44 døende.  
● Vagterne er på 3 timer. 
● Koordinator  Henny Skovvang (Mona Toksvig) 

Nr.2   Mona Toksvig (Jonna Juhl Petersen 
 



Motion for hjemmeboende demente 
• Motion for hjemmeboende med demensdiagnose foregår i samarbejde med GLAD 

MOTION 
• Borgerne henvises af Kommunens demenskonsulenter 
• Der er en demenskonsulent til stede efter behov 
• Vores frivillige er til møder og kurser for at følge den nyeste viden om demens 
• Motionen er i Foreningshuset mandag 14-16 
• Der er i gennemsnit 11 - 12 glade borgere, der får rørt sig på en hyggelig måde – slutter 

med kaffe og sang 
• Vi er 4 frivillige + 2 chauffører 
• Koordinator   Ingrid Pedersen 
• Nr2.   Hanne Hansen 
• Fra 1. april 2020 overtager ÆS fra DAI 

 
Demenscafe 

• Samarbejde med Vejen Kommunes demenskonsulenter 
• 1 gang om måneden 
• Demenskonsulenten taler med de pårørende 
• Frivillige tager sig af de demente 
• Cafeen er pt. på stand by (de demente er andre steder) 
• Vi har 2 frivillige 
• Koordinator   Ingrid Pedersen 
• Nr2.   Elna Snor 
• Cafeen er startet op igen 1. januar 2020 

 
 
Besøgstjenesten 

• Besøgstjenesten dækker over Besøgsvenner, Aflastningsvenner 
• Besøg i borgerens hjem 
• Besøgslængde og tidspunkt aftales i samråd med besøgsværten 
• Vi har 20 besøgs/aflastningsvenner og 17 besøgsværter 
• Vi har 14 Pårørendevenner – det er en akuttjeneste, der kan træde til når en pårørende 

mangler hjælp for at få dagligdagen til at fungere med en syg elle rsvækket ægtefælle 
• Tanken er en akuttjeneste, der kan træde til 
• Pårørendevenner kan også hjælpe i tidligere Vejen og Rødding kommune 
• Koordinator  Kamma Pedersen 
• Nr.2   Inger Lundeman 

 
Nærvær og samvær: 
 
Kørestolsskubbere 

• Gåture med kørestolsbrugere fra Lundtoft 
• Vi kører om torsdags formiddag – undtagen vintermånederne 
• Turens længde er vejrafhængig – ved rigtig dårligt vejr bliver vi på Lundtoft og hygger os 

med sang og musik 



• Vi har mange trofaste firmaer og private som vi aftaler besøg hos på turene 
• Vi skubber ca. 12 kørestolsbruger pr gang 
• Vi har 19 skubbere 
• Koordinator    Ingrid Pedersen 
• Nr2.  Mary Fredslund 

 
Aktiviteter på Lundtoft 

● Opstart af koordinationsudvalg i 2017 på Lundtoft – i stedet for at stifte en forening 
Lundtofts venner 

● Samarbejde med Danske Seniorer og personalet på Lundtoft 
● Der har i 2018 været 34 arrangementer af forskellig karakter f.eks. Sang – Banko – Påske- 

og Juledekorationer - kartoffelsuppe 
● Ture med grillvogn 
● Der er 13 frivillige 
● Koordinator  Børge Møgelvang 
● Nr.2  Inga Nielsen 

 
Praktisk hjælp 

• Der udføres kun små nemme opgaver f.eks. hænge et billede op, fastgøre et beslag, køre 
lidt haveaffald, flytte lidt møbler eller havemøbler, indstille TV kanaler 

• Opgaverne må ikke få en karakter, så vi konkurrerer med erhvervsdrivende 

• Der har været 9 opgaver 

• 6 frivillige 

• Koordinator  Lis Jensen 

• Nr.2   Ingrid Pedersen 
 
Telefonstjernen 

• Samarbejde mellem Vejen og Brørup 
• Tryghedsopkald om morgenen 
• 17 “Ringere”  
• Der bliver mindre og mindre brug for tjenesten, da de fleste af vores svage borgere får 

morgenbesøg af hjemmehjælpen 
• Koordinator er Anne Marie Flugt Sørensen fra Vejen  

 
Indkøbsordning 

• Nyt i 2018 
• Gælder alle i gl. Brørup Kommune, som ikke er selvtransporterende 
• Vi køre til Superbrugsen, Biblioteket, apoteket og Alm. Brand Bank –alle i Brørup 
• Efter aftale kører vi også til Banker og Borgerservice i Vejen 
• Ordningen er gratis for borgeren og der er ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen 
• Vi har kørt 36 gange 
• Vi har 6 chauffører 
• Koordinator  Peter Warming 
• Nr.2  Hans Skjøth 

 



 
Kørsel til arrangementer 

• Man kan blive kørt til og fra Fredenshjem og Foreningshuset til Ældre Sagens 
arrangementer 

• Man må ikke være selvtransporterende 

• Husk at kontakte i god tid  

• 5 frivillige chauffører, som har kørt for 40 borgere 

• Koordinator  Bodil Dam 

• Nr.2   Flemming Lundeman 
 
 
Spisevenner 

• Samarbejdsaftale med Vejen Kommune fra 2014 
• I private hjem i hele Kommunen – vi har pt. ingen spiseværter 
• Kommunen har bedt os holde beredskabet – og gøre en indsats for at finde spiseværter 
• Vi har haft henvendelser, som vi har kunnet henvise til fællesspisninger på vores 

plejecentre 
• Midlertidig Koordinator Flemming Lundeman – indtil vi ved om vi skal fortsætte eller 

nedlægge – de ledige er i gang med andre opgaver 
• Pt. ingen nr.2 

 
Bowling 

• Vi spiller i Bowlingcenteret på Søgården  
• Fredage 14.00 – 17.00 
• Ca. 40 spiller hver fredag 
• Koordinator   Lizzy Christensen  
• nr. 2    Palle Thomsen 

 
Arrangementer 

• Vores arrangementer er åbne for alle 
• Det er bestyrelsen der sammensætter programmet – vi er meget åbne for forslag til 

arrangementer 
• Vi har planlagt 34 arrangementer 
• Vi har haft godt 1700 deltagere 
• Alle arrangementer har en tovholder 
• Der er normalt 4–5 frivillige på et arrangement – forbereder traktement, får gæster til at 

føle sig velkomne, fjerner alle spor 
• Vi er 23 frivillige  
• Kontaktperson  Flemming Lundeman 
• Nr. 2  Jette Ballisager og Lis Jensen 

 
 
Flagalle 

• Ældre Sagen, Brørup er medstifter af et flaglaug 
• Formålet er at flage i Brørups hovedgade ved festlige lejligheder  



• Det er Handelstandsforeningen der ejer og vedligeholder flag og stænger 
• Ældre Sagens fokus er på konfirmationsdage – 4 dage 
• Vi sætter flag og stænger op om morgenen og nedtager om aftenen – kun flag ved de store 

stænger i begge ender af byen 
• Vi er 12 frivillige 
• ÆS kontakt Flemming Lundeman 

 
Grillvogn 

• Anvendes til socialhumanitære arrangementer og promovering af ÆS 
• Vi har selv været ude med grillen 12 gange – Lundtoft, egne grillarrangementer – 

Superbrugsen – Torvet -     ÆS Århus – Brørupskolen mm 
• Vi har bespist ca. 1500 personer 
• Andre lokalafdelinger og samarbejdspartnere kan låne/leje - var udlejet et par gange i 2019 
• Vi har investeret - 2 pavilloner, PR-materiel  
• Samarbejdspartnere – Superbrugsen, Brørup mm. 
• Grillmester Finn Jensen, nr. 2 Flemming Lundeman 
• Hygiejneansvarlig og udlån Lis Jensen 
• 13 ad hoc frivillige  

 
 
 
Vi giver det videre: 
 
Læsetanter 

• Vi har en samarbejdsaftale med Brørupskolen – august 2018 
• Formålet er at få generationerne til at mødes 
• Læsetanterne er sammen med eleverne i 1.og 2. klasse – 3-4 elever fra hver klasse (2- 

sporet)– vi læser, de læser og vi leger 
• 1 gang om ugen – når det passer ind i skemaet 
• Evaluering – Vores læsetanter, klasselærerne, afdelingslederen og ikke mindst eleverne er 

meget begejstrede (vi er blevet spurgt om vi vil udvide med 2. klasse næste skoleår – Vi 
arbejder på sagen) 

• Vi har 10 Læsetanter - vi skal have flere, gerne onkler 
•  Koordinator  Mette Hansen 
•   nr.2   Inger Lundeman 
• Skak– Vi spiller med 4.klasserne – vi er 5 frivillige  

 
Information: 

• Hjemmeside Brørup lokalafdeling www.aeldresagen.dk/broerup  webmaster Lis Jensen, 
nr.2 Peter Warming, Jens Erik Andersen 

• Trykt fællesprogram – lokalredaktør og annonceansvarlig       Lis Jensen, nr.2 Flemming 
Lundeman 

• DET SKER – lokalredaktør Lis Jensen, nr.2 Peter Warming, Jens Erik Andersen 
• Lokalbladsannoncer – ansvarlig Lis Jensen, nr.2 Flemming Lundeman 
• Pressen generelt – ansvarlig Flemming Lundeman, nr.2 Jette Ballisager 

http://www.aeldresagen.dk/broerup%20webmaster%20Lis%20Jensen%20nr2


• PR lokalt – artikler mm. – ansvarlig Flemming Lundeman,  nr.2 Jette Ballisager 
• Avisannoncer – ansvarlig Lis Jensen, nr.2 Flemming Lundeman 
• Lokalt Nyhedsbrev – ansvarlig Peter Warming, nr.2 Lis Jensen, Jens Erik Andersen 

 
Datastuen: 

• Ejerkreds – Fredenshjem - Danske Seniorer, Brørup - Ældre Sagen, Brørup 
• Undervisning – diverse kurser - se hjemmeside 
• IT-cafe – åbningstider – se hjemmeside 
• IT-hjælp i hjemmet – Kontakt Bernt Jomsdal 
• Temakurser om aftenen - Forslag til emner sendes til datastuen6650@gmail.com  
• Se mere på vores hjemmeside. www.datastuen6650.dk 
• 6 frivillige 
• Daglig leder er Bernt Jomsdal 
• Ældre Sagens bestyrelsesmedlemmer – Peter Warming, Aase Juhl 
• Der er stort set ingen aktivitet på undervisning, der kommer nogle stykker hver uge i IT-

cafeen, og der er jævnlige hjemmebesøg.          
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ældre Sagens strategimodel 2017 - 2021 

 

mailto:datastuen6650@gmail.com
http://www.datastuen6650.dk/


Focus punkter 2019  
• Generelt har vi fulgt Ældre Sagens strategiplan for 2017-2021 
• Et godt arbejdsliv og en tryg økonomi – det er sekretatiatet 
• Sundt og aktivt liv hele livet – vi har arbejdet med GLAD MOTION – Vi er opmærksomme på 

den indgåede aftale med DGI og DIF ”Bevæg dig for livet” - Men dejlig meget aktivitet 
generelt på området 

• Stærk behandling pleje og omsorg – Ældrepolitisk arbejde både lokalt og i KoU – Stor 
indsats for at skaffe flere vågere – Promovering af vores nye Pårørendevenner – Arbejdet 
for ikke at nedlægge GLAD MOTION 

• Nærvær og samvær – Kørestolsskubberne det ruller bare – Aktiviteterne på Lundtoft er 
blevet helt fantastisk, der skylder vi BM og hans frivillige en stor tak – Vi har fastholdt vores 
2 søndagstræf om måneden – og vi fokuserede meget på ”Spis Sammen” i alt 8 
arrangementer med mad – og alle vores ture har stort set været bookede, mange desværre 
også med venteliste 

• Vi giver det videre – Stort arbejde med Generationsmøder, men det har båret frugt 
• Stærkt Maskinrum – Det er primært noget der skal etableres i sekretariatet – Vi deltager i 

diverse kurser og møder for at dygtiggøre os (få mere viden) – vi har en nr. 2, som er 
velinformeret og kan tage over  

• PR aktiviteter – Vi har været i medierne i et pænt omfang med vores forskellige aktiviteter 
– Vi har vores lokale nyhedsbrev, som når ud til 314 medlemskaber. 

• Vi har søgt puljemidler til vores forskellige aktiviteter - §18 midler – ISOBRO – ÆS’s midler 
til opstart eller udvidelse af aktiviteter – ÆS tilskud til ”Spis Sammen” – med stort held 

• VI HAR KONSTANT FOKUS PÅ AT SKAFFE NYE FRIVILLIGE 
 
 
Tak til alle 

• Tak til jer medlemmer - som trofast bakker os op 
• Tak til vores mange fantastiske frivillige 
• Tak til ÆS Snorresgade - og vores foreningskonsulent 
• Tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer 
• Tak til JV og Ugeavisen 
• Tak til KoU 
• Tak til en velfungerende og superaktiv bestyrelse 

 
Punkt 3. Årsregnskab til udtalelse– vedhæftet som fil detaljeret 
 
Resultatopgørelse   31-12-2019       31-12-2018  
Indtægter     
Kontingentandel     38.991    38.730 
  
Andre tilskud sekretariat       30.335    28.500 
  
Gaver, tilskud, bidrag 1)      69.500    56.238 
     
Annonceindtægter             0   



Arrangementsindtægter 2)  205.545  144.594  
Diverse indtægter 3)          8.830      7.699 
  
Renteindtægter             0   
Indtægter i alt   353.401  275.761  
  
Udgifter 
Markedsføringsomkostning4)      24.090    26.828 
  
Lokalafdelingsudgifter mm.5)      40.435    38.915 
  
Kørsel og befordringsudgifter    17.838    16.081 
  
Gaver og præsentation      34.930    15.300 
  
Husleje og lokaleudgifter           2.100      1.340 
  
Arrangementsudgifter mm.6)  212.900  160.368 
  
Gebyrer        1.222      1.308 
  
Udgifter i alt    333.514  260.140 
  
Årets resultat     19.886    15.621 
 
Balance      31- 12-2019  31-12-2018  
Aktiver 
Deposita                0              0   
Lager af reklameartikler mm              0              0 
Tilgodehavender               0              0 
Likvide beholdninger  7)  156.904  129.409 
   
Udgifter vedr. næste år                         0              0 
Aktiver i alt    156.904  129.409 
  
Passiver 
Egenkapital primo   129.409  113.788 
  
Årets resultat     19.886    15.621 
  
Egenkapital primo   149.295  129.409 
  
Anden gæld  8)                       0              0 
Skyldige omkostninger 9)                        0              0 
Moms                0              0 



Passiver i alt    149.295  129.409 
   
Lokalregnskabet er gennemgået og revideret og vil indgå i Ældre Sagens årsregnskab for 2019
  
   
Punkt 4: Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke 
 

• Jeg har lovet bestyrelsen vi ikke sætter nye aktiviteter igang – i forhold til vores størrelse, 
har vi gang i virkelig meget 

• Et meget vigtigt punkt er at vi får plejet vores frivillige, bl.a. ved at afholde møder på de 
forskellige aktiviteter, og høre deres ideer og forslag til hvordan vi bliver bedre. 

• Vi har vedtaget at alle frivillige udstyres med ID-kort – 1 kort med billede og teksten 
Socialhumanitær frivillig og ÆS logo 

• Vi har 4 aktiviteter vi giver lidt ekstra fokus – Vågetjenesten – Pårørendevenner – 
Læsetanter – GLAD MOTION, men ikke dermed sagt vi glemmer de andre 

• Vi har lavet et spændende og meget varieret årsprogram og vi er jo allerede godt i gang 
• Vores møde for nye medlemmer blev igen aflyst 

Vores arrangementer ud af huset 
• Besøg på Bibliotek og Rådhus var overtegnet – 34 på venteliste, så vi har aftalt et nyt besøg 

onsdag den 15. april kl. 14.30, som også er overtegnet og oprettet venteliste. 
• Vore tur til Frederiksborg Slot og Cirkusrevyen – lille venteliste 
• 2dages turen til Sydsjælland, Lolland og Falster her er 39 tilmeldte 

Spis sammen arrangementer 
• 19. april, Ta’ selv buffet – 7. juni, Tarteletbuffet – 12. august, Grill på Skydebanen – 6. 

september, Høstfest – 1. november, Brunch med jazztoner – 6. december, Julefrokost  
Søndagstræf 

• 16. februar, Stakkels far –143 personer på Fredenshjem 
• 5. april, Danmarks sjoveste bedemand Nils-Peter Holm og hans pianist – Poul Henningsen, 

Osvald Helmuth og Benny Andersen 
• 5 juli, Kirkeeftermiddag i Brørup Gl. Kirke – gratis adgang 
• 19. juli, Rigmor Bennetsen – fællessang 
• 20. september, Vinsmagning  
• 4. oktober, Revysangens Genklang – Dirch, Preben Uglebjerg mm. 

I øvrigt 
• Være synlige i lokalpressen og i bybilledet 
• Fortsat målrette vores indsats mod vores svage ældre medborgere 

 
Budget 2020 
Indtægter    Udgifter 
Kontingentandel fra ÆS      40.000  Basisudgifter           30.000  
Tilskud pr frivillig    14.000  Bisiddere                    3.800                  
§ 18 tilskud Vejen Kom.     96.000  Praktisk hjælp           3.400 
Deltagerbetaling  131.200  ”Skubbere”           10.450 
Ægtefællebetalig      2.000  Vågetjeneste           24.200 
Andre tilskud ÆS    15.000  Spisevenner           0 



Isobro       7.600  Demens aktiviteter   5.100      
     Besøgstjeneste          8.400     
     Bowling              2.400      
     IT              3.400      
     Generationsmøder   3.000      
     Indkøbskørsel            3.000      
     Lundtoft                     4.300 
      
     Arrangementer    193.465  
     Årsmøde             6.300     
Ialt   305.800  grill + frivillig             4.000 
Overskud          585  I alt         305.215  
 
 
 
Punkt 5: Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet 
?. Ingen indkomne forslag 
 
Punkt 6: Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år 
 
Lis Jensen   Modtager ikke genvalg 
Kamma Petersen  Modtager genvalg 
Peter Warming  Modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår valg af 

1. Kamma Petersen  genvalgt 
2. Peter Warming genvalgt  
3. Mette Hansen valgt  

 
Punkt 7: Valg af suppleanter for 1 år 
 
Mette Hansen –   foreslået til bestyrelse 
Jens Erik Andersen-   Modtager ikke genvalg   
Bestyrelsen foreslår valg af 

1. Egon Hestbech valgt 
2. Kirsten Møller valgt 
 

 
Punkt 8: Evt. 
Ove Pedersen, Hanne Hansen og Jørgen Finn Jensen modtog 10 års nålen for frivilligt arbejde. De 
fik overrakt blomsterbuket. 
Henny Skovvang Jacobsen modtog Danske Bank´s initiativpris 2020, som uddeles til en frivillig, der 
har ydet en særlig indsats. Stor tak til Henny for hendes kæmpestore indsats som koordinator for 
vågerne. Henny modtog på Mobil Pay beløb på 1000 kr. samt 2 flasker vin. Endvidere takkede 
Jette Ballisager Henny for den tid hun har været koordinator for vågerne og for den store indsats 
hun har ydet gennem årene, Henny fortsætter som våger, hun modtog blomsterbuket. 



Flemming bød velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer Kirsten Møller og Egon Hestbech og 
sagde farvet til Lis Jensen, som stopper efter 11 år i bestyrelsen, fortsætter dog med forskellige 
aktiviteter som webmaster og lokalredaktør af Det sker indtil videre. Lis modtog Gavekort og 2 
flasker vin.  
Bent Nielsen takkede for god ro og orden og FL takkede ligeledes Bent for flot ledelse og overrakte 
ham 2 flasker vin. 
Så var det tid til at slukke sult og tørst. Frikadeller og kartoffelsalat med rødbeder og grøntsager og 
dertil vin, øl og vand, efterfulgt af kaffe, te og småkager. 
Under spisningen nød vi dejlig levende musik leveret af Ole Vase ved flyglet 
Der var en rigtig dejlig festlig stemning aftenen igennem. 
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