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DAGSORDEN REFERAT 

 
0 

 
Godkendelse af dagsorden               
 

 
Godkendt 
 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 6/11-2019  
 

Godkendt 

2 Kommende mødedatoer: 
 

1) Onsdag, den 8/1 - 2020 - 13.30 i Atelieret 
2) Onsdag, den 5/2 - 2020 - 13.30 i Atelieret  
 

Orientering fra bestyrelsen: 
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Formanden 
 
1)  Møder i Frivilligrådet 21/11: 
 
 
2) Årsmødet 
 
 
 
 
3) Nyhedsbreve fra os selv 
 
 
 
 
4) §18-midler 
 
 
 
 
5)  Koordinationsudvalgsmøde 
     den 20/11 i Billund 
 
 
 
 
 
 
6) Formandsmøde i Distrikt4 
    den 22/11 
 
 
7) Delegeretforsamlingen 
    den 28/11 og 29/11 
 
 

 
Medlemmer: 3149. 
                       
Revision af Frivilligrådets forretningsorden/vedtægter 
med henblik på bl.a. befordringsgodtgørelse. 
 
Ingen bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde ud af bestyrelsen 
i forbindelse med årsmødet 2020. Dem, der er på valg ønsker at 
genopstille. 
 
 
TG foreslog, at vi sender nyhedsmail ud til de frivillige, når der er 
noget nyt og interessant, der skal mangfoldiggøres. 
Maillister på frivillige kan vi få fra sekretariatet. 
Vi tager det op på januar mødet. 
 
Der er søgt om §18-midler som aftalt.  
Frivilligrådet fordeler midlerne blandt ansøgerne den 12. decem-
ber. 
Svar på ansøgningerne kommer i midten af januar. 
 
TG orienterede fra mødet. I fremtiden er den sundheds- og 
ældrepolitiske kontaktperson den samme. Benævnelsen i 
fremtiden bliver ældrepolitisk kontaktperson.  
De to formænd laver fælles oplæg til kommende samarbejds-
muligheder/-former 
Ingen stigning i brug af bisidder. 
Frivilligkort kan rekvireres fra Lone.  
 
Kort orientering fra mødet. 
Det handlede fortrinsvis om forberedelserne til delegeretforsamlin-
gen. 
 
Kort orientering fra mødet.  
Intet specielt nyt. 
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8) Møde om Mødestedet 
 
 
 
9) Folder JAN-JUN 2020 
 
10) Månedsannonce JAN/2020 

Fremsendt mail af 5/11 angående afholdelse af møde har 
kommunen endnu ikke svaret. TG vil på mødet bl.a. fremkomme 
med ønske om, at køkkenet kommer til at fungere bedre. 
 
Der fremkom enkelte rettelser til folderen. 
 
Enkelte rettelser blev påpeget. 
Denne skal være på ugeavisen den 17. december. 
 

4 Næstformanden 
 

Intet nyt. 

5 Kassereren 
Beslutningsforslag 5.1 

FL gennemgik principperne for telefongodtgørelse.  
Disse blev godkendt. 
FL fremlagde budgettet for 2020. 
Budgettet blev godkendt. 
MobilPay og dens funktion blev gennemgået af FL. 
Der er blevet fremstillet skilte, som skal hænge ved indgangen 
samt være placeret ved indgangsbordene.  
Ibrugtagning første gang den 05.01.2020. 
 
 

6 Sekretæren 
 

Intet nyt. 
 

7 Sociale aktiviteter TG orienterede kort om en ny ”bisidderfolder” til brug for bisidder i 
forskellige situationer/problemer. 
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Motionsaktiviteter 

 
Ingen bemærkninger 
 

9 Arrangementer 
 

a) Danmark Spiser Sammen 7/11. Et godt arrangement.  
b) Julefrokosten - 1/12.Det var en rigtig hyggelig og god 
eftermiddag. Rigeligt med mad.  
AL foreslog ”Familie på farten” til et søndagstræf.  
De koster 5000 kr. AL var i tvivl om, beløbet kunne holdes indenfor 
budgettet sammen med øvrige udgifter til søndagstræf. Der blev 
givet grønt lys fra bestyrelsen til at arbejde videre med dette for-
slag.  
Frivilligfesten bliver den 19. okt. 2020. 
 

10 Medlemsaktiviteter 
 

1)Seniorbio den 5/12. Sidste film i denne sæson.  
Forslag til 4 nye film i den næste sæson, kun udenlandske. 
2) Sikker i trafikken - 18/11. Velbesøgt med 120-130 deltagere. 
Forslag om et lignende arrangement til næste år. 
3) I forbindelse med KK’s forslag om en koncert på Mødestedet 
eller i Magion med Birthe Kjær fremkom der flere meningstilken-
degivelser. En koncert på Mødestedet blev dog opgivet.  
Det blev nedsat et udvalg bestående af KK, FL og TG, som skal 
tage kontakt med Magion med henblik på afvikling af store events i 
fremtiden, fx Birthe Kjær og Feel Good Band - og hvordan disse 
events kan afvikles, så de tilgodeser Ældre Sagens medlemmer på 
økonomisk fornuftig vis. 
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IT og teknologi 
 

 
Der afvikles en temadag den 30/1 2020 i samarbejde med Billund 
over emnet: "Det kontantløse samfund" med Willi Nielsen fra 
Kruså/Distrikt 5. Det blev godkendt. 
 
Husk deadline til ”Det Sker”. Hold øje med datoerne på den 
udleverede seddel fra Jan. 
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For referatet: 

Grindsted, den 10. december 2019 Grindsted, den 11. december 2019 

Ella Thomsen  Troels Gydum 
Sekretær   Formand 

Forslag om at vi trækker os ud af den fælles facebook-side for 
Billund - og Grindsted Lokalafdelinger. TG laver aftale med Frede 
Nørskov, Billund. 
 
 

12 Det ældre politiske område 
 

Med baggrund i informationer fra hovedforeningen, har vi sløjfet 
det sundhedspolitiske område. 
Alle informationer vedrørende dette område vil i fremtiden blive 
tilsendt den ældrepolitiske kontakt. 
Disse ændringer bliver efterfølgende rettet i diverse foldere, 
organisationsplaner m.v.  
 
Ældre Sagen har ”slæbt” Hjørring kommune i retten. 
 
KORT til brug ved frivillighjælp kan rekvireres hos LB. 
 
Arrangement: "Mød dine ældrepolitiske kolleger" den 28.01.2020 i 
Brørup. LB og TG deltager. 
 

13 Eventuelt 
 

ET undrede sig over en lidt uforståelig formulering i forbindelse 
med tilmelding til suppeaften i februar. 
 

   


