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Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 8/1-2020 
 

Godkendt 

2 Kommende mødedatoer: 
 

1) Årsmødet, den 04.03. på Ungdomsgården. 
2) Konstituerende bestyrelsesmøde, den 06.03. kl. 10-13. 
    Dernæst det 1. ordinære bestyrelsesmøde kl. 14-16.  
3) Konstituerende møde i K-udvalget, den 26.03 i Grindsted. 
 
 

Orientering fra bestyrelsen: 
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Formanden 
 
1) Årsmødet den 4/3 - 2020 
 
 
 
2) Nyhedsbreve fra os selv 
 
 
3) §18-midler 
 
 
4) Møde om Mødestedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Samarbejdsaftalemøde 
      med Frede Nørskov/Billund 
 
 
 
 

 
Medlemmer pr. 05.02.2020: 3203 
                       
 "Arbejdstjekliste" og årsmødefolder blev gennemgået og 
godkendt. 
Rettelser, nye indlæg eller diverse sendes til TG senest den 15.02.  
 
Intet nyt. Henlægges til efter årsmødet og der vil blive arbejdet 
videre på sagen. 
 
Ifølge dagspressen skulle midlerne være på vej. 
 
 
Pia Maiborn udsender en dagsorden til den 24.02. 
Dagsorden var ikke kommet ved afholdelse af dette møde. 
 
Emner til vores "ønskeseddel": 

 Bookingsystemet bør fungere bedre og være mere smidigt   
 Info-skilte på vejen ind til Mødestedet/navn på gavlen  
 Spritdispenser i køkkenet. 
 Scenekasser(moduler) til brug ved specielle arrangementer  
 Hylde til PC ved teknikskabet v/stolevæggen  
 Storskærm på den sidste endevæg i den lille sal. 
 Storskærm el.lign. til info om aktiviteter. 
 Service, tallerkener mv. 
 En koordinerende person som sørger for at Mødestedet 

fungerer optimalt. 
 
Mødet blev holdt den 20.01.2020 i Billund. 
Det blev aftalt at formændene tager ansvaret for evt. samarbejde 
og koordinerer dette. Det formelle samarbejde og det økonomiske 
udarbejdes af formændene. Desuden aftalt at foldere fra de to 
lokalafdelinger bliver udvekslet. 
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11) Ændrede annonceprisaftale  
 
      Beslutningsforslag 3.11.1 
 
 
Frivilligcenter Billund 
Repræsentantskabsmøde. 
 
 
Dansk råd for genoplivning har 
henvendt sig om et arrange-
ment. 

Den eksisterende aftale om 1.501,88 kr./månedsannonce er 
forhøjet til 1.701,25 kr. En stigning på 13,61%. 
Budgettet for annoncering skal derfor hæves til 21.000 kr. 
Budgetændringen blev godkendt. 
 
I mødet deltager AL og TG. 
Den 26/2. 
 
 
Det blev besluttet at afvente, hvorvidt den lokale afdeling af 
Hjernesagen laver noget i den sammenhæng. 
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Næstformanden 
 

 
Intet nyt. 
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Kassereren 

 
Ældre Sagen har modtaget 8.300 kr. til ”Spis sammen” arrange-
mentet. 
Status på MobilePay. I forbindelse med ”Søndagstræf” arrange-
menterne er der ikke så mange, der bruger det indtil videre. 
FL gennemgik funktionen ”MobilePay” og anbefalede at bruge QR- 
koden, når vi hjælper gæster i forbindelse med vores arrangemen-
ter. 
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Sekretæren 
 
 

 
 
Intet nyt. 

7 Sociale aktiviteter En del henvendelser fra interesserede frivillige. 
En ung rumænsk kvinde har meldt sig som frivillig, og hun hjælper 
indtil videre med at lave kaffe mandag formiddag. 
 
 

8 Motionsaktiviteter Løbebådet er i stykker. APULS i Vejle har et showroom i Tørring. 
Nogle frivillige tager dertil og finder en maskine, der matcher den vi 
har. 
Instruktører deltager i kursus i Kolding omhandlende ”Musik og 
bevægelse”.  
Der er indkøbt elastikker til instruktørerne. 
TG har udsendt en skrivelse omhandlende brug af maskiner i 
fitness. Han gør opmærksom på at dette er på eget ansvar. 
HL og JK har udfyldt et spørgeskema om motionsaktiviteter. 
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Arrangementer 
Beslutningsforslag 9.1 
 

 

 

1) Beslutning vedr.: "Løvfaldsfesten" i Sdr. Omme: 

    FL har nu fået aftale med en lokal person i Sdr. Omme.                        

    Der arbejdes videre med alle aftalerne i forbindelse med festens 

    afholdelse. TG anbefaler, at så mange som muligt fra bestyrelsen  

    deltager i festen. 
    Tilmelding til Forårsfesten i Magion starter den 15.02. 
    Bestyrelsesmedlemmer skal melde sig til direkte til FL. 
2) Søndagstræffet - den 02.02. med Laurits Tørnæs forløb rigtig 
    godt. Der var ca. 60 deltagere. 
3) Suppeaften den 06.02. Fuldtegnet. 50 på venteliste. 
4) Søndagstræf den 01.03. med Brande Amatør Orkester. 
    Pressemeddelelse omkring den 19.02. 
5) Det blev vedtaget at budgettet til Frivilligfesten den 19.10.2020 
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For web-referatet: 

Grindsted, den 7. marts 2020 

Troels Gydum 
formand 

ændres, så festen kan afholdes med underholdning, der bliver 
dyrere end først forventet. Leif Fabricius blev foreslået som un-
derholder. 
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Medlemsaktiviteter 
 

 
Deadline for de to revyture var den 01.02. 
Cirkusrevyen er på 50 tilmeldte. 2 på venteliste. 
Sønderborgrevyen er på 32 tilmeldte + ca. 10 deltagere fra Ølgod. 
Turen til Sprogø er fuld booket. 
Turen til Sild er på 46 tilmeldte. 
Turen til Thy – Mors er på 28 tilmeldte. 
Turen til Prag er på 28 tilmeldte. 
Ang. teaterture er der intet nyt. 
Der afholdes Seniorbio den 06.02. Bodil Køppen har indkaldt til et 
møde i forbindelse med, at hun stopper som formand for ”Den 
frivillige institution Kulturhus Grindsted”. 
  
Status på koncert med Birthe Kjær. Lige nu undersøges det om det 
kan lade sig gøre med et arrangement i 2021 i Magion. 
Forslag om Charlotte Bøving som foredragsholder er der ingen in-
teresse for at arbejde videre på. 
Forslag om foredrag med Judith Rothenborg, mormoren som alle 
taler om, har måske ikke den helt store interesse.  
 

11 IT og teknologi 1)”Det kontantløse samfund" – 30.01. En god formiddag. 15 ønske-  
de materialet tilsendt.  
2) Facebooksiden er nu lukket fra Grindsted lokalafdeling. 
Billund har fuldstændig overtaget den. 
TG udtrykker et ønske om at lave et kursus i MobilePay hen over 
foråret. 
  

12 Det ældrepolitiske område 
 

LB orienterede om D4's temadag: "Mød dine ældrepolitiske 
kolleger", tirsdag den 28.01. i Brørup, hvor TG og LB deltog.  
En god dag, men med flere gentagelser. Det var positivt at møde 
Gert Hansen, ældrerådsformanden her fra Grindsted.  
 

13 Eventuelt 
 

KK foreslog et workshoparrangement, hvor forskellige muligheder 
for fremtidige aktiviteter/arrangementer bliver drøftet. Vi skal måske 
overveje, hvilken kurs vi vil lægge.  
Det blev nævnt, at Karen Skou, vores nye repræsentant i forenin-
gen, kan komme og fortælle om arrangementsmuligheder. 
KK har været til arrangementer med Erik Sommer og Erik Grip. 
Begge var rigtig gode oplevelser, som kan anbefales. 
KK og ET foreslog en tur til Romsø. 
JK efterlyser en sølvfarvet damecykel, der er forsvundet fra bibli-
oteket i går. 

   


