
                           

Referat fra Distriktsmøde onsdag den 5. december 2018 kl. 9.30 i Rebbølcentret 
 

Referat 
 

 

Deltagere/ Afbud 

 

 

Afbud fra Børge og Willi. 

Pkt. 1 

Formanden orienterer. 

 

Stille periode siden formandsmødet den 16. november d.å. 

Pkt. 2 

Drøftelse af delegeretmødet 

Preben Staun, Herning blev valgt som ny landsformand og 

Birger Rasmussen, Nexø som ny næstformand.  

 

Pkt. 3 

Budgetopfølgning 

 

Budgetopfølgningen pr 4.12.18 udviser et mindre forbrug, 

der for året som helhed forventes at udgøre ca 14.000 kr. 

Distriktets indestående i Frøs er pt. på 76.943 kr 48 øre og 

der er et tilgodehavende hos Landsorganisationen på 

13.300 kr. for afholdte temadage.  

Pkt. 4 

Orientering fra koordinatorer, herunder drøftelse af 

kommende arrangementer 

• IT v/Willi Nielsen. 

• Social-humanitær v/ Vagn Meck 

• Sygehusudvalget v/ Frede Jensen 

Willi har fremsendt bilag til orientering, hvoraf bl.a. frem-

gik, at alle 16 IT-kontaktpersoner i distriktet er inviteret til 

møde den 21. januar. På mødet træffes beslutning hvilke 

temaer, der skal på dagsordenen til IT-temadagene, hvoraf 

den første afvikles torsdag den 28. marts 2019. 

Budget 2019 foreslås afsat med samme beløb som i 2018. 

Vagn konstaterede at temadagen om ”ensomhed” havde 

fokuseret på væsentlige indsatsområde. – lige fra små 

børns behov for opmærksomhed fra voksne – en stor grup-

pe 16-19-årige – og de over 85-årige. 

Deltagerne havde fremsat forslag til forskellige emner til 

kommende temadage, som S/H-arbejdsgruppen behandler 

på et møde den 21. januar 2019. 

Den nye sundhedsaftale mellem Regioner og kommuner 

forventes på plads inden 1. juli 2019. 

Frede omtalte bl.a. temadagen den 26. oktober, kommu-

nernes ulovlige opkrævninger hos akut indlagte patienter. 

Pkt. 5 

Nyt fra landsbestyrelsen v/Ebbe Johansen 

Landsbestyrelsen har nedsat 5 nye ad hos udvalg med føl-

gende emner: 

• En værdig afsked med livet. 

• KOU-udvalg og funktioner. 

• Lokale publikationer og magasiner. 

• Motion for alle. 

• Pårørende. 

Pkt. 6 

Nyt fra konsulenten v/Troels Lorenzen. 

Troels sender link til relevante sider på Ældre Sagens 

hjemmeside (se nedenfor). 

Pkt. 7 

Andet? 

 

Frede gjorde opmærksom på, at hjemmesiden ikke var 

ajourført. Troels kontakter rette vedkommende. 

Pkt. 8 

Eventuelt. 

 Næste møde aftalt til fredag den 25. januar 2019 kl. 

9.30. 

Referent 

                                 

 

Vagn 

 



 

 

Frivilligportalen 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen 

  

Frivilligportalen – organisationsarbejde 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde 

  

Frivilligportalen – søgepuljer 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/soegepuljer-og-stoette/oversigt-over-soegepuljer-

i-aeldre-sagen 

  

Frivilligportalen – kalender for hele organisationen 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/moeder/organisatoriske-moeder-og-maerkedage 

  

Frivilligportalen – kalender for distrikt 5 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/distrikt-5/moeder-og-kurser 
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