
                           

Referat fra Distrikts mødet fredag den 07. 06. 2019 kl. 9.30 i Rebbølcentret 
 

Dagsorden 
 

 

Deltagere/afbud 

 

 

Alle mødt 

Pkt. 1 

Formanden orienterer. 

 

Inga bød velkommen til bestyrelsesmødet, med et særligt 

velkommen til Ib 

Hun havde lige været i København dagen før vores, de 10 

distriktsformænd havde haft møde med frivilligsudvalget, 

der kommer 2 kursuser herned. Der har i år været en stor 

udskiftning af Distriktsformænd, da der var kommet 5 nye 

i år. Distrikt 1 kører et forsøg vedr. kursus, man skal til-

stræbe fælleskørsel, men dette er ikke altid muligt, da der 

er en del personer som ikke ønske at deres navne står på 

deltagerlisten fra København. Det er en god ide at næst-

formanden i distrikterne deltager i disse møder, da 2 par 

ører hører bedre end et. Der afholdes et distrktstræf i vin-

sted, det bliver den 4 – 5 februar 

Pkt. 2 

Budgetopfølgning 

 

Økonomien er god i distriktet. Den temadag i november 

skal vi selv betale. Vi skal tænke på nye aktiviteter, der 

skal søges tilskud til temadagen i november. Der skal må-

ske afholdes et møde vedr. Det sker. 

Pkt. 3 

 Orientering fra koordinatorer, herunder drøftelse af 

kommende arrangementer 

• IT v/Willi Nielsen. 

• Social-humanitær v/ 

• Sygehusudvalget v/ Frede Jensen 

 

IT: Økonomien er trængt i IT, men den ekstra pulje som er 

hvis ikke alle distrikter bruger deres tilskud helt ud, gør at 

distriktet plejer at få tilført ekstra midler fra København. 

Næste temadag bliver den 16. september. Distrikt 5 er sta-

digvæk det distrikt som har flest deltagere med i IT 

 Temadagene. 

Soc/hum. Der afholdes et fællesmøde sammen med distrikt 

4 den 16. september i Vojens. Karin Toft skal med til di-

striktsmøderne fremover. 

Sygehusudvalget: Der mangler en person fra distrikt 5 da 

John er stoppet, der skulle have været afholdt et møde med 

syd trafik, men det blev desværre aflyst, man forsøger med 

et møde igen i september, der vil fremover afholdes møder 

selv om alle ikke er mødt. 

Punkt 4 

Nyt fra Koordinationsudvalgene 

Åbenrå: ingen møder siden sidst, da det sidste møde blev 

aflyst grundet for få tilmeldte. 

Sønderborg: De er begyndt at inddrage sundhedsudvalget 

mere i deres møder. 

Tønder: De har afholdt et møde vedr. Pårørende til Demens 

sammen med Alzheimerforeningen – Dansk Rødekors og 

Ældresagen, der var forventet at der kom 50, med der mød-

tes 85 personer op. De har et godt samarbejde med sund-

hedsudvalget som de afholder 2 møder med om året. 

Haderslev: Den 28. august vil man afholde et møde vedr. 

budget, man følger at kommunen ikke er god til at fastsæt-

te et ordentligt budget vedr. sundhedsudvalget 

Pkt. 5 

Nyt fra landsbestyrelsen v/Ebbe Johansen 

Gode muligheder for indflydelse vedr. magtanvendelse på  

Plejehjem, hvad er overgreb og hjælp i demensen debat 

vedr. pårørende. 

Akutpladser er lavet om til aflastning ved de fleste kom-

muner selv om sygehusene overfører til akut pladser fordi 

at patienterne bliver sendt for hurtigt hjem fra sygehusene. 

Landsledelsen har gjort indsigelse over den måde de ældre 



bliver behandlet, koordinationsudvalgene skal være op-

mærksomt på hvordan de enkelte kommuner brug af  

akutpladser – aflastnings pladser. Folk bliver pensionister 

senere i livet, men bliver sendt ud af A-kasserne når de er 

fyldt 67 år, man burde bevare retten til brug af A-kassen til 

man går på pension. 

Pkt. 6 

Nyt fra konsulenten v/Troels Lorenzen. 

Der bliver afholdt et frivillighedskursus i Åbenrå den 12. 

november. Der afholdes et formandskursus på Agerskov 

kro den 28. august for formand og næstformand. Der er 3 

ansøgere til afløsning for Troels, Mogens tager over til der 

er en ny konsulent på plads.  

 

Pkt. 7 

Drøftelse af årsmødet den 23. april 

 Deltager antal skal fremover fremgå af referatet. 

Der skal fremover igen være et oplæg vedr. hvor folk sid-

der i udvalg med mere, Willy støtter at vi vender tilbage til 

at udvalgene afholder møder ved årsmødet, men ellers var 

årsmødet godt 

Pkt. 8 

Kommende temadag 

Temamødet den 18. september, programmet laves i   

København, mødet foregår i Vojens ved Frøs bank og di-

strikt 4 & 5 holder fælles møde. Temaet bliver blandt andet 

Besøgstjeneste. 

Pkt. 9 

Dato for kommende møder. 

30. august kl. 09.30 

Pkt. 10 

Eventuelt. 

Frede har på sygehusudvalgets vegne skrevet til Tønder 

kommune vedr. § 18 midlerne. Distriktes hjemmeside er nu 

opdateret og vi opfordrer folk til at følge med. 

Troels takkede for et godt samarbejde og opfordre til at vi 

tager godt imod den nye konsulent. Inga takkede Troels for 

et godt samarbejde i de 6 år og ønskede os held og lykke 

fremover. 

Referent 

 

BR 

 

 

Der bliver serveret morgenbrød kl. 09.30 

 

Kommende møder som vi kender 

30. august, distrikts møde 

18. september Temadag 

20. september, formandsmøde 

25. oktober, distrikts møde 

12. november temadag 

15. november, formandsmøde 

28 – 29 november, delegeretmøde 

13. december, udvidet distriksmøde 

 

 

 


