Referat af møde i Ældre Sagen, Distrikt 6 Fyns social – humanitære gruppe
torsdag den 17. maj 2018 i Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 51, Odense

Til stede: Følgende lokalafdelinger var repræsenteret: Assens/Højfyn, Fåborg,
Kerteminde, Langeskov/Munkebo, Middelfart, Nyborg/Ullerslev, Nordfyn,
Svendborg/Egebjerg, Svendborg/Gudme, Ørbæk.

Karen Larsen og Irma Trebbien bød velkommen
1 Præsentationsrunde (husk navneskilte)
Deltagerne præsenterede sig
2 Valg af formand (det er muligt jf. forretningsordenen at vælge 2 formænd i
stedet for formand/næstformand) Karen Larsen og Irma Trebbien modtager
genvalg.
Karen Larsen og Irma Trebbien blev genvalgt
3 Valg af næstformand
Ingen valgtes, da der er valgt 2 formænd
4 Valg af sekretær (Lizzie Veltzé er stoppet)
Det var ikke muligt at få valgt en sekretær. Formandskabet påtog sig at
udarbejde et kort beslutningsreferat.
5 Erfaringsudveksling om lokalafdelingernes modtagelse af nye frivillige (aftalt
på sidste møde)
Ingen af de tilstedeværendes lokalafdelinger var begyndt at anvende det
udsendte materiale til modtagelse af nye frivillige. Men de fleste overvejer at
gå i gang.
Alle steder har man en procedure for modtagelse.
6 Forslag til temadag i efteråret (har I gode ideer?)
Forskellige emner blev nævnt. Det blev besluttet at sætte fokus på pårørende
med bl.a. Marie Lilja Jensen fra Ældre Sagen og præst Poul Joachim Stender,
hvis det er muligt. Temadagen er nu aftalt til 13. september kl 9.30 til ca 15.
Lokalafdelingernes social-humanitære tovholdere kan inviteres.
Ca. 8-9 max fra hver afdeling. I modtager program senere.
7 Sket siden sidst i jeres afdeling

Ved runden var det især besøgstjenesten og det vanskelige i at skaffe nye
besøgsvenner, der blev nævnt. Også de mange Spis Sammen arrangementer
blev nævnt.
Ørbæk har indkøbt 2 iPads til forsøg på hjælp til besøgsvenner.
Nyborg søger efter anderledes besøgsvenner til rehabiliteringscenter.
8 Næste møde
Næste møde afholdes 13. november samme tid og sted.
9 Evt.
Deltagerne accepterede at modtage en liste over udvalgets medlemmer med
mailadresser og telefonnumre.
Referenter Karen og Irma

