
                           

Referat fra  Distrikts mødet onsdag den 27. 02. 2019 kl. 9.30 i Rebbølcentret 
 

Dagsorden 
 

 

Afbud 

 

 

Frede 

Pkt. 1 

Formanden orienterer. 

 

Inga byd velkommen til mødet. 

Det lille udvalg var samlet i jan. Temadage Distrikt 4/5 

afholder dem sammen 18. september Demens Karin 

Schultz. Den 12. november, bevægelse igennem livet. 

Pkt. 2 

Budgetopfølgning 

 

Budget holder fint, IT fik penge fra puljen i København i 

2018. Der skal skiftes bank, da P nummeret giver problem, 

så vi skifter til Danske bank Hvor Ældresagen i Køben-

havn også har deres penge. Haderslev går nok på mobil 

pay, som humitære forening kan man slippe for at betale 

gebyr 

Pkt. 3 

 Orientering fra koordinatorer, herunder drøftelse af 

kommende arrangementer 

• IT v/Willi Nielsen. 

• Social-humanitær v/ 

• Sygehusudvalget v/ Frede Jensen 

 

IT havde et tema møde i januar, alle IT-koordinatorer var 

indbudt. Torsdag den 28 marts afholdes en Temadag med 

blandt andet følgende emner, forstå din router – sikker 

handel på nettet – Nyt fra hovedkontoret – gennemgang af 

borger.dk og gennemgang af Sundhed.dk og e-journalen. 

IT-samarbejde på landsplan med distrikt 3 – 6 – 7 – 8. 

Soc/humitære den 3. april afholdes en Temadag hvor ste-

phanie Lose deltager. Ellen Trane deltager muligvis senere 

på dagen, kaffe kl. 09.00, Lose kl. 09.30, hun skal videre til 

et andet møde. Korttidspladser her skal man selv betale – 

Vagn – Troels. Intet fra sygehusudvalget 

Punkt 4 

Nyt fra Koordinationsudvalgene 

Sønderborg her er det godt gang i det social/humitære  

Arbejde. 

Haderslev, 13 spørgsmål om de bruger de penge som staten 

har sendt, H. P. Geil ville gerne bruge disse penge, sagt 

under den kommunale valgkamp, men flere puljer ikke 

udmøntet, hvis der ikke kommer svar så vil man spørge til 

dette under de åbne kommunalmøder. 

Aabenraa, her samarbejdes med Seniorrådet, der afholdes 

et fællesmøde i kvartalet, ligeledes afholdes der møder 

med sundhedsudvalget. 

Tønder, Afholder 2 møder med sundhedsudvalget, man 

samarbejder med kommunen om brandsikre hjem og man 

mødes sammen med Ældrerådet 

Pkt. 5 

Nyt fra landsbestyrelsen v/Ebbe Johansen 

Man er glad for den nye formand i landsledelsen, ny næst-

formand er også faldet godt ind i arbejdet. Danmark skal 

være klar til at der kommer flere ældre mennesker, Køben-

havn holder godt øje med hvad der sker inden for det nye 

pensionsudspil. 

Fjernskivebordet – formandsmail, hvis man bruger dette, 

så får man mere sikre mail 

Pkt. 6 

Nyt fra konsulenten v/Troels Lorenzen. 

Vi har fået 500.00 kr. fra en fond til brug vedr. Danmark 

spiser sammen. 

Der er årsrapport møde den 30. april, kursuset vedr. for-

mandskabet i lokalforeningerne som blev afholdt i  

Aabenraa afholder igen i år et kursus som bliver afholdt 

den 28. august på Agerskov kro 

 

Pkt. 7 

Dagsorden til årsmødet den 23. april 2019 

 Dagsorden blev gennemgået og ændret lidt i forhold til 

tidligere år 

Pkt. 8 Der afholdes et Distriksmøde Umilbart lige efter årsmødet 



Dato for kommende møder. den 23. april 

Pkt. 9 

Eventuelt. 

Intet 

Referent 
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