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REFERAT 
Onsdag, den 9. januar 2019 
KL.: 13.30 
Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 

Afbud: Lillian Michelsen 
 

DAGSORDEN REFERAT 

0 Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 
 

1 Godkendelse af referat fra:  
19. december 2018 

Ændringerne omkring julefrokosten 2018 blev godkendt og skrives 
ind i referatet, som efterfølgende udsendes. 
 

2 Kommende mødedatoer: Næste 2 møder: 
6. februar 2019 i "Atelieret" – oprydning: Lillian og Bent. 
6. marts 2019 - Årsmøde på Ungdomsgården. 
 

         Orientering fra bestyrelsen 
3 Formanden 

 
1) Vedr. årsmødet 2019 

Medlemmer dags dato: 3016  
 
Der efterlyses stadig nye medlemmer til bestyrelsen. Gerne en fra 
sundhedsområdet, hvis det er muligt. 
I forbindelse med årsmødet beder Troels om indlæg fra de 
forskellige udvalg. 
Forretningsordenen skal opdateres efter årsmødet. 
Jan påpegede at fremover skal vi måske have en medlems-/ikke 
medlemspris i forbindelse med ture. 
Forslag fra Troels om at ”fællesspisning” får en anden ordlyd. 
Annonceaftale med Ugeposten om bestemt annoncestørrelse til fast 
pris på ca. 1500 kr. inkl. moms. Vi annoncer hver måned undtaget 
juli. Troels er formidler til Ugeavisen hver gang. 
Den nye demensgruppe ”KLUB Mellemrum” holder åbent hus lørdag 
den 19. jan. 
Opfordring til at bruge den nyeste liste omkring frivillige og aktiviteter. 
 

4 Næstformanden 
 

Intet nyt 

5 Kassereren Årsregnskabet for 2018 godkendt. 
Listen med ”Materielle aktiver” er blevet opdateret. Annie er i gang 
med at sætte skilte på materialerne. 
 

6 Sekretæren 
 

Intet nyt 

7 Sociale aktiviteter 
 

Kontaktperson fylder 70 år i januar, og der købes en buket. 
Nytårsmarchen starter altid kl. 10.30 den første søndag i januar. 
Ella deltager i planlægning af nytårsmarchen i fremtiden. 
Kristine fra kommunen lukker op for booking i marts. Det er for sent 
melder Annie ud. 
Troels tager kontakt til lokaleudvalget for Mødestedet omkring bedre 
fordeling af lokalerne samt aftaler omkring møblerne (antal og 
placering). Desuden forhold omkring udbedring af manglende 
ventilation og problemer med kaffemaskinen. 
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Grindsted, den 14/1-2019  Grindsted, den 15/1-2019 
Ella Thomsen, sekretær  Troels Gydum, formand 

8 Fællesspisning 
 

Søndagstræf den 6. januar var hyggeligt – dog uden 
foredragsholder. Der var sket en brist i kommunikationen. 
 

9 Motionsaktiviteter 
 

Førtidspensionister benytter fitness efter anvisning fra kommunen. 
 

10 Festarrangementer 
 

Troels og Anni afholder møde omkring de forskellige fester. 
1) Danmark Spiser sammen - uge 17 - 2019 (Form, indhold, 
placering, booking, evt. ansøgning om centrale midler på 10.000 kr.) 
2) Aftaler det videre arbejde omkring Frivillig-arrangementerne. 
 

11 
 

Kulturelle aktiviteter 
 

Mange henvendelser omkring turene. En del tilmeldte. 
18 tilmeldte til informationsmødet omkring Thailand den 27. marts. 
20 tilmeldte til arrangementet ”Sikker i trafikken” den 11. marts. 
 

12 IT og teknologi Jan gør opmærksom på deadline den 11. febr. til april nummeret af 
”Det Sker”. 
Der mangler en it-koordinator i distriktet. Kontakt Troels hvis man 
finder en interesseret person. 
 

13 Sundhedspolitiske område Intet nyt 
 

14 Ældrepolitiske område Intet nyt 
 

15 Eventuelt 
 

Kjeld foreslår at holde et arrangement med Thomas Kjellerup. 
Undersøger det nærmere. 
 


