
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                              BESTYRELSESMØDE 

 

 

                                                                                      REFERAT    
                 Onsdag, den 29. maj 2019 
                      KL.: 13.30 - 15.30 

                      Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 
                           Afbud: Lone Bjørn - Ella Thomsen - Finn Lunde 

Dagsorden: Referat: 

0 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

 

1 Godkendelse af referater fra:  

Den 1. maj 2019 

 

Referatet blev godkendt. 

Det manglende referat om samarbejdet med Codan var noteret - 

men ville blive taget op igen på dagens møde. 

TG sender en "hjemmesideudgave" til JL og et eksemplar til Ingrid. 

 

2 Kommende mødedatoer: Onsdag den 7. august kl. 13.30 på Mødestedet i Atelieret. 

Oprydning: AL og PH 

 

Orientering fra bestyrelsen 

3 Formanden 

1) Codan-tilbud 

     - evt. sammen med Billund  

 

 

 

 

2) Temadag i Distrikt 4 - 26/6 

 

 

 

3) Folderen er sat i omløb 

     

 

 

 

 

 

4) Klub MellemRum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) FRISAM - ekstraordinært  

    repræsentantskabsmøde 

 

 

 

 

TG orienterede kort om tilbuddet fra Codan - samt muligheden for at 

lave et arrangement i samarbejde med Billund evt. omkring en "todelt 

temadag", som vi har hjort tidligere i bl.a. IT-sammenhænge. 

TG arbejder videre med Billund om sagen…. 

Evt. sammen med en temadag om testamenter… 

 

Da TG er blevet forhindret, deltager AL og LB i den fælles temadag 

om: "Teknologi i sundhedssektoren" - den 26. juni i Brørup. 

TG sender mail til Bodil Wöhnert, AL og LB om det aftalte. 

 

250 foldere til alm. fordeling… 

60 "3-foldere" til kommunens visitationsteam og sygeplejen. 

Disse er mere overskuelige til omdeling hos de svagere ældre bor-

gere. 

49 foldere sendt ud til (70) nye medlemmer siden årsmødet - nu i alt 

3080. 

 

Kort orientering om det fremtidige mulige samarbejde med Billund 

Kommune. 

Principielt er dette projekt et anliggende for K-udvalget, men det er 

aftalt, at "vi" tager os af det - og holder Billund orienteret. 

TG har haft kontakt til Tine Nørgaard Langhoff, der er konsulent på 

kommunens demensprojekt - der er aftalt møde til den 6/6. 

Vi foreslår en fælles temadag med støtte fra hovedforeningen - mål-

rettet alle interesserede og involverede - også pårørende - hen over 

sensommeren… 

Der arbejdes videre på sagen. 

 

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i FRISAM den 

8/5 om vedtægtsændringer i forbindelse med den nye bestyrelse og 

overgangen til Frivilligcenter Billund. 

Der har efterfølgende været afholdt møde med Frivilligrådet om sam-
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6) Vedr. bowling 

 

 

 

7) Dialogmøde i Middelfart -  

    den 22. maj 

 

 

 

 

8) Aftale/bekræftelse 

arbejde, detaljer i Frivilligcenter Billunds organisering og hjemmesi-

dekonstruktion. 

Der er fremadrettet lagt op til et fornuftigt samarbejde mellem Frivil-

ligrådet og Frivilligcenter Billund... 

 

TG har ikke kunnet træffe Kurt Dam - arbejder videre på sagen… 

Indtil videre bibeholder vi annonceringen af bowlingmulighederne i 

Det Sker. 

 

AL og TG har deltaget i forårets dialogmøde i Middelfart.  

Mødet tjener mest til at landsbestyrelsen og direktøren kommer ud i 

landet og møder lokalafdelingernes ledelse. Både for at informere og 

for at få input til fremadrettede aktiviteter eller bedømmelse af de ek-

sistende. 

 

På foranledning fra kassereren ændres teksten i sidste afsnits to før-

ste linjer til: 

Evt. honorar og befordringsgodtgørelse udbetales efter 

arrangementets gennemførelse af lokalafdelingen. 

Eksemplar vedlagt til fri afbenyttelse.  

 

4 Næstformanden AL har i øjeblikket vores "afdelingstelefon". 

Der er lidt "slitageknas" med den. 

AL får set på sagen og anskaffer en ny, såfremt en evt. reparation ik-

ke kan betale sig. 

Telefonen overdrages til LB pr. 1. august med starten på det nye til-

bud: "Gå-med-venner". 

 

5 Kassereren Afbud 

6 Sekretæren Afbud 

7 Sociale aktiviteter 

 

1) Fra "Ledsagetjeneste" til "Gå-med-venner". 

AL orienterede om, hvad der er sket "siden" sidst. 

Et godt møde med de frivillige, der alle var klar til at være med i den 

nye aktivitet. 

LB overtager fra den 1. august. Evt. henvendelser inden da klares af 

AL. 

2) Der var ikke noget nyt om det aftalte samarbejde med Billund om 

bisiddertilbuddet.TG nævner det sammen med "Codan-projektet". 

 

8 Motionsaktiviteter 1) Vore aktiviteter er fortsat flot besøgte. 

Nogle af cyklerne ed ved at være lidt nedslidte - og et par sæder skal 

repareres. Begge dele kan holdes inden for den disponible reparati-

onskonto. 

Egon og Bent afsøger markedet for evt. indkøb af nye cykler. 

Bent vil gerne hjælpe til i Fitnessrummet med pasning og opsyn. 

Arne gør en "ubetalelig indsats" i form af vedligehold og renholdelse 

af maskinerne/lokalet. Det fremstår altid rent, ordentligt og funktio-

nelt… En stor tak for det. 

2) En god "flok" ønsker at tilmelde sig til en motions-temadag, den 

27/8. 

JK eller Hanne Landstrøm giver lige TG besked til en samlet tilmel-

ding. 

3) Cykelturen den 20/6 går til Sdr. Omme Naturcenter. 
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Grindsted, den 30/5-2019 
Troels Gydum, formand 

Det er en tradition, at vi giver kaffe og kage - hvilket fortsættes… 

 

9 Arrangementer 1) Frivilligudflugten den 24/6 er nu på plads: 

Vi starter kl. 9 fra Lidl… 

I stedet for formiddagskaffe serveres lidt frugt.  

Derefter rundvisning og frokost på Vadehavscentret, 

Eftermiddagskaffe i Klelund plantage. 

Hjemkomst kl. ca. 16. 

Der er d.d. 37 tilmeldte. 

Vi har besluttet at invitere bestyrelsens "bedre halvdele" med. 

Alle bedes lige give AL besked, om de kan deltage - eller ej. 

2) Frivilligdagen i oktober måned: 

AL inviterer en fra hovedforeningen til at komme og causere over det 

at være frivillig i Ældre Sagen - og der uddeles roser og nåle. 

Vi er værter ved en kop kaffe m.v. 

 

10 Medlemsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1: Beslutningsforslag 

Angående ture: 

Hvidsten-turen var en succes - "trods æggekagens opskrifts-alder". 

Der er p.t. 37 deltagere til "Fyns-turen"… 

Der er p.t. 44 deltagere til "Harzen-turen" 

(Begge er annonceret i den nye folder med tilmeldingsmulighed). 

Der er p.t. 36 tilmeldte til Thailandsturen - og den aktuelle besked fra 

Peter Nielsen/Stjernegaard Rejser er, at man tilrettelægger/gennem-

fører med de 36. 

3) Vedr. aftalen om de to revyture… 

Billund tager: Sønderborg Sommer Revy og 

Grindsted arrangerer Cirkusrevyen. 

Begge arrangeres som éndags-ture. 

TG kontakter Billund for lige at få en kontaktperson, der kan afstem-

me annoncering, tilmelding o.m.a. med JK. 

Det er holdningen, at annoncering af de to revyer skal ske på samme 

"plakat" - tilmelding kan dog godt ske til to personer i hver deres lo-

kalafdeling. 

 

Udkastet til bilag: "Kulturrejser-29052019" blev gennemgået og 

drøftet. Der var enighed om, at dette var et godt bilag til vores forret-

ningsorden - og at det med mindre redaktionelle ændringer kunne 

vedtages. 

TG redigerer det - og beder om, at det bliver sat på dagsordenen 

på mødet i august i den redigerede form, som et forslag til ende-

lig vedtagelse. 

Forslaget er vedlagt referatet. 

 

11 IT og teknologi Den 10. juni er deadline for indlæg i "Det Sker"/august. 

JL sender lige "kladden" rundt til gennemsyn og evt. ændringer. 

 

12 Sundhedspolitiske område Afbud 

13 Ældrepolitiske område Afbud 

14 Eventuelt "Arrangementer" var vært ved en let sommerferieforfriskning… 😊 

 


