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                                                                            REFERAT 

 
Onsdag, den 1. maj 2019 
KL.: 13.30 
Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 
Afbud: 

 

DAGSORDEN  

0 Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 
 

1 Godkendelse af referater fra:  
Den 3. april 2019 
 

Referatet fra den 03.04.2019 blev godkendt med følgende ændring: 
Mødedato 02.10. ændres til den 09.10. af hensyn til aflægning af 
kvartalsregnskabet. 
 

2 Kommende mødedatoer: Bestyrelsesmøde - onsdag, den 29.05. kl. 13.30 på Mødestedet. 
Sommermøde med Billund er aflyst i år. Vi fortsætter med at have 
værtskabet for næste år – 09.06.2020. 
1. møde efter sommerpausen: onsdag den 07.08. 
 

Orientering fra bestyrelsen 
3 Formanden 

 
1) K-udvalgsmøde den 4/4  
 
 
 
 
 
 
 
2) Årsmøde 2019 i Distrikt 4 
 
 
 
3) Forretningsordenen til  
    underskrift 
     
4) Månedsannonce for               
    maj/juni 
 
 
5) Google-kalenderen 
 
 
 
6) Sommerfolder 
 
 
 
7) Bestyrelses"info" på hjem- 
    meside og evt. Facebook 
 

 
 
Kort orientering fra det konstituerende møde i K-udvalget. 
Udvalget konstituerede sig på følgende måde: 
Troels – formand, Frede  – næstformand, Finn – ældrepolitisk 
kontaktperson, Lone – sundhedspolitisk kontaktperson. 
Det blev besluttet at Grindsted lokalafdeling i fremtiden vil stå for 
turen til Cirkusrevyen og Billund lokalafdeling vil arrangere turen til 
Sønderborg Revyen. 
 
TG deltog i distriktets årsmøde, den 25.04. Kort orientering. 
Der efterlyses en koordinerende person indenfor motionsområdet til 
distrikt 4. TG arbejder lidt videre med sagen. 
 
Bestyrelse og suppleant underskrev forretningsordenen. Den bliver 
efterfølgende rundsendt til alle.  
 
Månedsannoncen for maj/juni dækker både cykeltur og tilmelding til 
Harzen/Bremen turen. Der udsendes derfor ikke flere annoncer, før 
vi starter igen efter sommerpausen. 
 
Kort drøftelse om anvendeligheden - adgangsproblemer mv. 
Der vil efter sommerpausen blive et møde hvor kalenderens 
anvendelig bliver gennemgået. 
 
Efter drøftelse af folderens indhold blev det vedtaget at den efter 
nogle få ændringer og tilføjelser vil komme til at dække resten af 
2019. Derfor ingen folder til efteråret. 
 
Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmernes navn, tlf.nr. og  
e-mail bliver lagt på hjemmesiden, når hvert enkelt medlem har 
underskrevet et acceptblad og efterfølgende givet Jan besked. 
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8)  Frivilligrådet – 25.04. 
 
 
9)  Møde med Voksenudvalget  
     den 29.04. 
 
 
 
 
10) Årsrapportmøde – 30.04. 
 
 
11) Vedr. bowling 
 
 
12) Møde i FRISAM - 08.05. 

 
Der blev kort orienteret om workshoppen den 25.04. Planlægning af  
frivillig fredag den 27.09. fortsætter. Ideer bydes velkommen. 
 
Der blev kort orienteret om Frivilligrådets møde med 
Voksenudvalget. 
Der arbejdes på en justering af §18 midler samt en mere ensartet og 
overskuelig måde at fordele midlerne på. 
Kort orientering herom. 
 
FL og TG deltog i Ældre Sagens Årsrapportmøde. Der blev kort 
orienteret om hvad der sker ”øverst” i Ældre Sagen. 
 
Intet nyt. Troels undersøger forholdene omkring bowling inden næste 
møde. 
 
Der er inviteret til ekstraordinært møde i FRISAM om vedtægter i 
forbindelse med den nye bestyrelse m.v. Kort orientering. 
 

4 Næstformanden 
 

Beboere på plejehjemmet Mødestedet må deltage uden betaling til 
Søndagstræf-arrangementerne. 
 

5 Kassereren 
Beslutningsforslag 5.1 

På mødet den 03.04. gennemgik FL: 
"101510 Regnskab og budget Q1 2019". 
Regnskabet og budget blev godkendt. 
Finn orienterede omkring bookingsystemet og nogle af dets 
mangelområder. Ældre Sagen er fra centralt hold i gang med at 
ændre nogle vigtige bookingproblemer/-udfordringer. 

 
6 Sekretæren 

 
Intet nyt. 

7 Sociale aktiviteter 
 

”Ledsagetjenesten” på bl.a. Fynsgades Plejecenter bliver ikke 
længere brugt. Der overvejes nu om ledsagetjenesten kan tilbydes 
på en anden måde, fx i forhold til pårørende eller andre aktiviteter. 

 
8 

 
Motionsaktiviteter 
 

 
I perioder benyttes fitness-lokalet af personer, som ikke er den 
egentlige målgruppe.  
Det blev diskuteret om man skulle lave/ændre skiltningen omkring 
brugen af lokalet.  
Personer der ofte kommer i lokalerne opfordres i stedet til at gøre 
opmærksom på, hvem der må benytte faciliteterne, når lokalet 
benyttes af ”folk fra byen”. 
Der fremkom ønske om at få lavet et skilt med tlf.nr. på en 
kontaktperson/ansvarlig i tilfælde af, at der skulle blive brug for hjælp 
til et pludseligt opstået problem. Dette ønske kan vi ikke imødekom-
me. 
Rengøring af maskinerne forløber uden problemer og med stor entu-
siasme. 
 

9 Arrangementer 
 

"Danmark spiser sammen" - den 24.04. forløb godt.         
Deltagerantallet var ikke så stort. 
Frivilligarrangementet til Vadehavscenteret, er flyttet fra den 23.05. til 
den 24.06. 
Næste ”Danmark spiser sammen" afvikles i uge 45 - den 07.11. 
Julefrokosten afvikles den 01.12. Prisen fastsættes til 150 kr. inkl.  
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Grindsted, den 3/5-2019  Grindsted, den 3/5-2019 
Ella Thomsen, sekretær  Troels Gydum, formand 

1 øl/vand. 
Forårsfesten gik rigtig godt. Festligt og fornøjeligt. 
 

10 Medlemsaktiviteter 
 

Der er lavet aftale med Poul Erik Thrane om et arrangement til 
efteråret. 
Der er pt. 42 tilmeldte til turen ”Østens mystik” i 2020. 
Der arbejdes med en mulig antalsudvidelse fra 25. 
Deltagere til turene/rejserne er pt.: 
Hvidsten og Mariager 52 deltagere. 
Sønderborg Revyen 17 deltagere. 
Harzen/Bremen 37 deltagere. 
Skarø, Ærø og Langeland 29 deltagere. 
Der bliver arrangeret 3 teater/operature i næste sæson: 
Soldat Schwejk 22.10.19 
Scener fra et ægteskab 14.01.2020 
Operaen Cosi van tutte 19.03.2020 
 

11 IT og teknologi Deadline ”Det Sker” der udkommer til august er starten af juni mdr. 
 

12 Sundhedspolitiske område Intet nyt 
 

13 Ældrepolitiske område Intet nyt 
 

14 Eventuelt 
 

Intet nyt 


