
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                              BESTYRELSESMØDE 

 

 

                                                                                                                REFERAT 
Onsdag, den 6. februar 2019 
KL.: 13.30 
Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 
Afbud: Jan Landstrøm 
 

DAGSORDEN  

0 Godkendelse af dagsorden 
 
Tilføjelse til dagsordenen under punkt 11. Kulturelle aktiviteter.  
 

1 Godkendelse af referat fra:   Rettelse til referatet fra 9. januar. Tidspunktet for afvikling af 
Nytårsmarch rettes til 10.30.  
 

2 Kommende mødedatoer: Næste 2 møder: 
  6. marts 2019 - Årsmøde på Ungdomsgården 
13. marts 2019 - Konstituerende møde på Mødestedet.  
                           Oprydning: Anni og Peter. 
 

         Orientering fra bestyrelsen 
3 Formanden 

 
1) Vedr. årsmødet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
2) Klub MellemRum 
 
 
 
 
 
 
 
3) Redigering af bestyrelsens   
    forretningsorden 
 
 
 
4) Fællesannoncen for marts 
    måned 
 
 
5) Svar fra Jan Møller Iversen 
 
 
 
6) Kort fra Frivilligrådet 
 

28 nye medlemmer siden 3/1 … 3038 i alt 
 
Drøftelse/orientering om mødets afvikling/dagsorden m.v. 
Der blev foretaget detailplanlægning m.v. 
Troels orienterede om foreslåede kandidater. 
Input fra de respektive områder/kontaktpersoner til brug ved 
årsmødeberetningen sendes til Troels 
Færdig materiale udsendes fra formanden til gennemsyn og 
drøftelse i løbet af ugen op til bestyrelsesmødet. 
 
Der blev kort orienteret om åben-hus-dagen, den 19. januar. Der var 
et fint fremmøde, men der ligger en opgave i at få de lettere demente 
til at bruge Klub MellemRum. 
Evt. deltagelse i Ældre Sagens demenstemadag den 21/3 - med 
invitation af en/flere fra det kommunale demensteam. 
Opgaven som afdelingens demensansvarlige ligger fortsat hos for-
manden. 
 
Forslag til justeringer i forretningsordenen skal være klar til det 
konstituerende møde den 13. marts. Arbejdsgruppe bestående af 
Troels, Annie og Ella blev nedsat.  
 
 
Måneds-annoncen for marts blev gennemgået og godkendt. 
Den vil blive placeret på siden med arrangementer. 
 
 
Jan Møller Iversen har svaret, og der er indkaldt til et møde om 
"Mødestedets” løbende drift. Mødet bliver afviklet den 25.02. kl. 
16.00. Man må gerne deltage, hvis det er muligt. 
 
TG er kommet i en arbejdsgruppe, der skal se på mulige ændringer 
af såvel kriterier som ansøgningsskema til § 18-midler samt helt 
klare retningslinjer for, hvad der kan søges om. 
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Grindsted, den 11/2-2019  Grindsted, den 16/2-2019 
Ella Thomsen, sekretær  Troels Gydum, formand 

4 Næstformanden 
 

Intet 

5 Kassereren Intet 
 

6 Sekretæren 
 

Intet 

7 Sociale aktiviteter 
 

2 nye frivillige. 1 fra Grindsted og 1 fra Sdr. Omme. 
Anni foreslår, at Ældre Sagens logo kommer på opslag til suppeaf-
tenen næste gang. 
 

8 Fællesspisning 
 

Suppeaften 7. februar. 23 på venteliste. 
Sidste suppeaften i denne sæson holdes den 21. marts. 
 

9 Motionsaktiviteter 
 

Det hele kører uden problemer af nogen art. 

10 Festarrangementer 
 

"Danmark-Spiser-Sammen"-arrangementet den 24/4 blev 
præsenteret og vil blive afviklet som beskrevet i det medsendte 
mødenotat.  
De to frivillig-arrangementer henholdsvis den 21/5 og 21/10 blev 
drøftet og budgettet godkendt. 
 

11 
 

Kulturelle aktiviteter 
10.1: Beslutningsforslag 
 

 
Kjelds forslag om arrangement med Thomas Kjellerup, den 31. 
oktober 2019 blev godkendt.  
Overvejelser/forslag til andre arrangementer: 
Hjertestarterkursus (et forløb på 3-4 timer). Der arbejdes videre med 
dette arrangement. 
Bilistkursus foresloges gentaget til næste sæson 2019/2020. 
Sangkor/mandskor fra Brande blev foreslået til et søndagstræf. Der 
arbejdes videre med dette arrangement.   
Madlavningskursus i ”Ældre Sagens” regi foreslået. Troels 
undersøger hvilke muligheder, der er for at gennemføre noget 
sådant. 
Forslag om ”paneldiskussion” med "lokale" folketingskandidater før 
det kommende valg bliver udskrevet. Troels tager kontakt til Kristian 
fra Billund Lokalafdeling angående arrangementet, der skal ligge i 
Koordinationsudvalgets regi 
Andre musikalske indslag fx Bjarne Lisby blev foreslået/præsenteret i 
forbindelse med et eftermiddags-/aftensarrangement. 
 

12 IT og teknologi Intet 
 

13 Sundhedspolitiske område Intet 
 

14 Ældrepolitiske område Den fremtidige struktur for akutstuer og plejeboliger er områder der 
giver udfordringer i fremtidens ældrepolitik. 
Ældrerådet følger udviklingen tæt. 
 

15 Eventuelt 
 

Falck-kasse på Mødestedet? Findes der en sådan?  
Troels undersøger sagen. 
 


