
 

Distrikt 5 

 

Referat Årsmødet den 23. april 2019 

 

1. Velkomst: Inga byd velkommen til årsmødet og fortalte om dagen program og 

fortalte også at frivillig nr. 20.000 er fra Aabenraa 

 

2. Søgepuljer: Troels fortalte om de muligheder som man havde i Distrikt – lokal og 

koordinationsudvalgene havde muligheder for at søge puljemidler fra 

København, IT op til 20.000 kr., målgruppen ældre over 60 år. Motionspuljerne 

op til 10.000,00 kr. puljen er ret stor. Soc/hum. Op til 10.00,00 kr. Grill pakken, 

har kan søges op til 25.000,00 kr., der kan også søges midler til en grill uden 

trailer. Danmark spiser sammen op til 10.000,00 kr. Når man søger, skal man 

komme med et oplæg til landsledelsen således de kan se hvorledes man vil 

bruge de ansøgte penge. 

Man skal huske at søge § midler fra kommunerne. Der er sat mange penge af til 

kursuser på landsplan, man kan lave lokale bestyrelseskursuser i distriktet. 

 

Dagsordenårsmødet 

 
1. Valg af dirigent: Troels blev foreslået og valgt 

 

2. Årsberetning: Inga aflagde beretning for distriktet hvor hun kom med et oplæg 

vedr. kursus, i september var Ea Ørum nede for at fortælle om Bladet Aktiv, der 

blev afholdt et formandsmøde med oplæg til delegeretmødet i november, 

ligeledes blev der i september foredrag om den nye persondatalov, i nov. En 

temadag vedr. ensomhed, der havde været afholdt 2 møder i København med 

distrikt formændene. 

IT: Theodor Nielsen aflagde beretning da Willi Nielsen var forhindret. 

Distriktets IT-gruppe består af en person fra hver kommune inden for distriktet 

som skal inspirere alle IT frivillige, de havde opstart i 2011, de havde mange med 

til deres temadage i de 2 møder som afholdes i distriktet pr. år, i marts måned 

var der 76 personer med til IT-mødet. I distriktet er der 135 frivillige IT-hjælpere 

som har 199 IT-kasketter at holde styr på. 



3. Forelæggelse af regnskab: Vagn, udgifterne fordeler sig på udgifter til 

formandsmøder – nye frivillige – bestyrelsesmøder og temadage. Der er et 

overskud på 12.000,00 kr., vi skal have Focus på frivillige – ahok grupper 

herunder hvordan går det i koordinationsudvalgene i de 4 kommuner. 

 

4. Indkomne forslag: Intet 

 

5. Valg til distriktsledelsen: Inga Jensen – Frede Helbo – Anker Olsen og  

Børge Rossen. 

Herudover blev der oplyst at Anna Elisabeth Aagaard er den nye Social- 

humanitære medlem fra koordinationsudvalget fra Sønderborg, hendes mail er 

ae.aagaard@bbsyd.dk 

 

6. Evt.: Frede Jensen, sygehusudvalget, Syd trafik giver besked til kommunen når 

patienter er på vej hjem fra sygehuset. Der er færre § 79 midler til rådighed i 

nogle af kommunerne efter at de har ændret i § 18 midlerne, således denne 

pulje kun kan bruges af foreninger hvor medlemmerne er under 60 år, herved er 

udgifterne er § 79 hævet og da der ikke er tilført yderlige midler til området 

betyder det at der er mange foreninger som må skærer ned i deres tilbud da de 

ikke kan gennemføre disse med egne midler, kommunerne har fjernet 

Akutpladserne i hjemmeplejen for at undgå at de skal betale penge tilbage til de 

ældre borgere som er kommet ind på et plejehjem til aflastning. 

Flextrafik kører ikke over grænsen. 

Der kommer en ny konsulent i Sønderjylland da Troels Lorenzen stopper i 

ÆldreSagen med sidste arbejdsdag den 28. juni. 

 

Referent: Børge 
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