
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                               
  BESTYRELSESMØDE 

 

 

                                                                                                                                                            REFERAT-2 
                        Onsdag, den 9. oktober 2019 

                      Kl.: 13.30 - ca. 17.30 

                      Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 

                      Der var ingen afbud til dagens møde 

 

DAGSORDEN REFERAT 

 

0 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

1 Godkendelse af referat fra:  

 

Bemærkninger: 

 

2 Kommende mødedatoer: 

 

1)Onsdag, den 6/11 - 2019 - 13.30 i Atelieret på Mødestedet 

2)Onsdag, den 4/12 - 2019 - 13.30 i Atelieret på Mødestedet 

Der var stemning for en lille julefrokost denne dag 

AL arbejder videre med dette mht. lokaler og traktement. 

Det blev vedtaget, at dette møde starter kl. 13. 

 

Orientering fra bestyrelsen: 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden 

 

 

1)  Demens-temadag, 

    den 23. september 2019 

 

 

 

2) Bisidder-samarbejdet 

 

 

 

 

3) Senior Bowl 

 

 

 

4) Dialogmødet, den 11/9 

 

 

 

5) Formandsmøde i D4, 

    den 26/9 

 

 

 

6) Frivillig Fredag, den 27/9 

 

 

 

 

 

Medlemmer pr. dags dato: 3102. Billund har 1546, så det indbyrdes 

forhold i medlemstallet er ganske konstant. 

                       

Samlede udgifter for dagen: 795,45 kr. 

Budgetteret med 750 kr. 

Ansøgning om tilskud fra hovedforening annulleret pga. aflysning af 

den fælleskommunale temaeftermiddag. 

 

Folderen er udleveret til læge-/tandlægehuse, biblioteker mv. 

Udgifterne er blevet dækket af en pulje fra centralt hold, hvorfor 

det-te samarbejde/produkt har været uden reelle udgifter for de to 

lokal-afdelinger   

 

Vores aftale med bowlingklubben er indgået/videreført og vores 

logo er på deres hjemmeside: 

http://www.grindstedseniorbowling.dk/437177518  
 

LB og TG deltog i mødet, der er hovedforeningens generelle 

halvårlige møder med distrikterne om "nationens tilstand" og 

kommende større projekter 

 

Hovedindholdet i dette møde var en gennemgang af dagsordenen 

til delegeretmødet 2019 mht. indsendelse af evt. forslag m.v. 

Derudover blev der blev sagt farvel til Mogens Rieks og go'da' til 

Karen Skou. 

 

Afholdtes med omkring 160 deltagere i Billund i år. 

En rigtig go' og hyggelig aften på tværs af alle deltagere fra de 

mange sociale foreninger i kommunen. 

Lynghedens Lykkebørn fik prisen som årets forening. 

http://www.grindstedseniorbowling.dk/437177518
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7) ISOBRO-puljen 

 

 

 

 

8) Bestyrelses-temadag 

 

 

 

 

 

9) Nyhedsbreve fra 

    Frivilligcenter Billund 

 

 

 

10) Nyhedsbreve fra os selv 

 

 

 

11)  Ældretræf, den 30/10 

 

 

 

 

12) Formaliseret samarbejde    

      via Koordinationsudvalget 

 

 

 

 

 

13) §-18-midler 2020 

 

 

Det blev aftalt, at FL og TG har carte blanche til at søge om andel i 

denne pulje inden deadline, den 31. oktober. Bestyrelsen 

besluttede at lægge en ansøgning ind vedrørende forårsfesten. 

Bestyrelsen orienteres om ansøgningen pr. mail inden afsendelse. 

 

Bestyrelsen besluttede, at det rent tidsmæssigt ville være en god 

idé at lægge et sådant arrangement i forbindelse med 

konstitueringen af den nye bestyrelse efter årsmødet, den 4. marts 

2020. 

TG arbejder videre med dette. 

 

Bestyrelsen besluttede, at dette nyhedsbrev i første omgang blev 

sendt til bestyrelsesmedlemmerne. En udvidelse af 

modtagerkredsen ville senere kunne drøftes/besluttes. Evt. i 

forbindelse med vores fri-villigdag, den 25. oktober.  

 

TG arbejder lidt videre med sagen - og høster evt. erfaringer fra an-

dre lokalafdelinger, der har benytter denne info-platform. 

Beslutning herom udsættes til senere. 

 

Ældrerådet har inviteret til sammenkomst 60+ den 30. oktober i Ve-

stermarkskirken.  

TG/AL bestiller materiale hos hovedforeningen. 

Tilstedeværelse i "boden" aftales med Billund. 

 

Lidt svært med en konkret samarbejdsform, der ikke giver 

anledning til for meget "bureaukrati" og unødig mødevirksomhed. 

Måske blot udvide/præcisere gensidige udvekslinger af tilbud. 

TG arbejder videre med ideen - og vil drøfte det med Frede 

Nørskov. 

Forslaget tages efterfølgende op til beslutning. 

 

TG deltager i et info-møde om dette på kommunen den 28/10. 

FL regner med at vi kan have de nye budgettal på plads op imod 

vores møde, den 4/11. 

Derefter vil vi med rimelig nøjagtighed kunne søge midler til de for-

skellige poster inden deadline, den 24/11. 

Bestyrelsen orienteres pr mail om ansøgningen inden afsendelse til 

kommunen 

 

4 Næstformanden Gjorde opmærksom på at tilmelding til frivilligfesten den 25. 

oktober er nødvendig. 

 

5 Kassereren 

Beslutningsforslag 5.1 

 

 

 

Beslutningsforslag 5.2 

 

 

Det blev besluttet, at FL arbejder videre med de rent formelle 

og tekniske elementer, så vi kan benytte MobilePay i de 

forskellige givne situationer. 

 

Regnskab og budget Q3 2019 blev godkendt 

 

6 Sekretæren 

 

Ikke noget specielt til dette møde. 

 

7 Sociale aktiviteter 

 

1) AL og TG holdt den 17/9 møde med Karen Johannesen og 

mange af  de frivillige, der nu er "slået sammen" i "Besøgs- og 

motionsven". 
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Alle har taget positivt imod disse ændringer. 

2) ET har haft en lidt kompliceret bisiddersag, der endnu ikke har 

fundet sin endelig løsning. 

 

8 Motionsaktiviteter Der er både "ro og rent i kælderen" 

Ingen specielle bemærkninger. 

Vore motionsaktiviteter og fitnesslokalet kører fortsat rigtig flot. 

Et forslag om oprettelse af et hold til linedance kan være lidt 

problematisk mht. til bl.a. tale/ønske om aflønning og holdsammen-

fald samt lokaler. 

JK arbejder lidt videre og drøfter muligheder med den 

pågældende, hvis det alligevel skulle have interesse. 

Hanne Landstrøm og JK inviterer til aktiv motionseftermiddag. 
 

9 Arrangementer 

Beslutningsforslag 9.1 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsforslag 9.2 

 

 

 

 

 

 

Suppeaften, den 3/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndagstræf, den 6/10 

 

 

Frivilligdagen, den 25/10 

 

Koncertaften, den 31/10 

 

 

Budgettet for "Danmark Spiser Sammen" blev godkendt med 

følgende kommentar: 

Grundet tømning af den centrale pulje inden deadline for 

ansøgning af midler til dette projekt, afholder vi vores arrangement 

efter det udsendte budget - men uden tilskud fra hovedforeningen. 

Tilmeldingen til arrangementet går godt. 

107 tilmeldte + 10 frivillige. 8 på venteliste. 

 

Bestyrelsen besluttede, at vi etablerer en medlemsfest i Sdr. 

Omme, svarende til forårsfesten.  

Bestyrelsen fandt dette helt OK - og FL arbejder videre med de 

praktiske/økonomiske forhold for at kunne afvikle et sådant arran-

gement i Sdr. Omme. Festen skal finde sted næste efterår. Lokale 

kontaktpersoner i Sdr. Omme søges. 

 

Til trods for en noget uheldig optakt i forbindelse med tilmelding og 

afvikling af dette arrangement, var det hele forløbet fint - og til alles 

tilfredshed. IC fik rosende ord med på vejen for sin indsats ved 

denne "ilddåb".  

For eftertiden skal tilmelding først starte kl. 10 og annonceringen 

skal være enslydende alle steder. 

Forkert annonceret telefonnr. havde givet problemer i forbindelse 

med afmeldinger. 

 

"Cykelmyggene" havde trukket omkring 70 deltagere til 

søndagstræffet. God eftermiddag - positive tilbagemeldinger.  

 

AL løb de sidste informationer/tilmeldinger igennem.  

 

KK har udarbejdet arbejds- og lokaleplan for aftenen. Så alt skulle 

være på plads. 

 

10 Medlemsaktiviteter 

Beslutningsforslag 10.1 

 

Bestyrelsen godkendte formelt, at der arbejdes videre med 

kulturrejsen til Sydafrika med henblik på både informationsmø-

de(r) og rejseaktiviteten. 

"Rejseholdet" fremlagde en række ideer til den kommende sæsons 

ture/udflugter. 

Det blev besluttet, at "rejseholdet" arbejdere videre med: 

1) En en-dagstur til Sylt (Sild) 

2) En en-dagstur til Sprogø (ansøgning om turen skal dog god-  
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For referat: 

Grindsted, den 22. oktober 2019 

Troels Gydum 
formand 

                                                  kendes hos A/S Storebælt) 

3) En en-dagestur til Sønderborg Sommerrevy 

4) En to-dagestur til Nordsjælland og Cirkusrevyen 

5) En tre-dagestur til Thy og Mors 

6) En seks-dagestur til Prag 

Der udspandt sig en lille drøftelse om turen til Nordsjælland/Cirkus-

revyen, da den fra K-udvalget var tænkt som en en-dags-tur. 

ET kontakter lige Billund for at "høre ad". 

KK meddelte, at den tidligere fremsatte idé om en tur til Bretagne 

var taget af bordet af flere forskellige grunde. 

Ideen om en info-aften blev skrinlagt pga. bl.a. diverse deadlines 

for tilmelding samt svære muligheder for at finde lokale. 

 

11 

 

IT og teknologi 

 

 

Der var ikke noget specielt til dagens møde 

 

12 Sundhedspolitiske område 

 

Grundet det fremskredne tidspunkt, udsattes dette til næste gang. 

 

13 Ældrepolitiske område 

 

Grundet det fremskredne tidspunkt, udsattes dette til næste gang. 

 

14 Eventuelt Der var ikke noget til dette punkt på dagens møde. 

 


