Distrikt 7

Dagsorden for distriktsledelsesmøde
Mødegruppe:
Dato og tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:
Nr.
1.
2.
3.

4.

Distriktsledelsen
30. september 2021 kl. 9.30 – 12.00
Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg
Stig Ryhl, Hans Christian Rask, Lene Carlsen, Grethe Hansen, Pia
Kjær og Bente Petersen
Jørn Husted Madsen, Kirsten Skovlund Hansen, Finn Chemnitz og
Britta Petersen

Punkt
Valg af mødeleder og valg af Bente leder mødet.
referent
Stig refererer.
Godkendelse af referat fra
Godkendt
sidste møde
Orientering fra formandsskabet ved Stig Ryhl

Materiale til delegeretmøde forventes udsendt den 12.11.
Lokalafdelingernes formænd samt
koordinationsudvalgsformænd inviteres til formødet på
Holberggård forud for delegeretmøde den 15. november kl. 10.
Afsluttes med frokost kl. 12. Mødet kan bl.a. indeholde nyt fra
distriktet, landsbestyrelsen og sekretariatet samt status for
aktiviteter i distriktet.
Orientering fra distriktsko- a) IT-området: Lene C.: Der er afholdt et velbesøgt møde om Miordinatorer
tID. Der planlægges et formiddagsmøde i november om MitID.
a) IT ved Lene Carlsen
De 10 distrikters IT koordinatorer er inviteret til møde den 3.b) Motion ved Kirsten
4.11.
Skovlund Hansen
b) Motionsområdet: Fra Kirsten informerede Bente om flg.:
c) Social humanitær ved
Temadag planlægges sm.m. distrikt 8 til den 15.11. kl. 9.30-15
Pia Kjær og Grethe Han- om motion og sundhed for motionsfrivillige. Bl.a. er der oplæg af
sen
Charlotte Bøving, der fortæller om ”Lægen flytter ind”. Efterføld) Ældre – lokal indflydelse gende ledes en drøftelse af emnet m.v. af Karin Schultz fra Seved Finn Chemnitz
kretariatet. Bente spørger Kirsten om invitation er rundsendt i
e) Sundhed ved Jørn HuD7.
sted Madsen
c) Social-humanitært område: 25.11. inviteres til debat og inspirationsdag for aktivitetsledere.
11.11. er der møde for de 10 distrikters SH koordinatorer.
d) Finn Chemnitz ønskede flg. drøftet:
I hvor stort omfang der holdes borgermøde? Afholdes på kommuneniveau.
Hvordan der søges om tilskud i Distriktet til borgermøder? Der er ikke
midler i distriktet til at støtte aktiviteter op mod KV21. Skal søges i sekretariatet.

e) Sundhedsudvalget inviterer mandag den 4.10. til vælgermøde
i Roskilde Kongres Center. Program er rundsendt i D8 via HC Rasmussen – sekretær i udvalget (og formand for D8). Bente rundsender i D7 til orientering.
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5.
6.

Orientering fra områderedaktør Britta Petersen
Nyt fra Landsbestyrelsen
ved Hans Christian Rask

7.

Nyt fra sekretariatet ved
Bente Petersen

8.

Orientering om økonomi
ved Britta Petersen

9

Evt.

DetSker udkommer som planlagt, og processen forløber godt.
27.-28.9. afholdt møde på Langeland, hvor især delegeretmødet
i år blev drøftet og planlagt.
Projektet med ændring af DetSker er sat lidt på standby. Tiden er
ikke inde til en ren digital udgave af DetSker.
Projektet om frivillighedspolitik afleverer sit resultat snart.
Projektet vedr. forretningsordenen er resulteret i en skabelon til
forskellige typer af forretningsordener, som de forskellige organer kan benytte (lokalafdeling, Koordinationsudvalg, distriktsledelse).
Projekt vedr. Office 365 er resulteret i forslag om at udrulle programmet til alle afdelinger. Behandles på Delegeretmødet.
KV21 sætter spot på Værdig Pleje med bl.a. ”Vask Mig”, ”Mit
hjem er en hovedbanegård”. ”Mit hjem er mit fængsel”.
I uge 46 kører busser med slogan for Ældre Sagens ”værdig ældrepleje NU kampagne – og der bliver out-door kampagne.
2 + 3. februar 2022 inviteres til distriktstræf i Vingsted Centret v.
Vejle for distriktsledelser og alle distriktskoordinatorer.
I sekretariatet bliver stueetagen ombygget, bl.a. flyttes receptionen til grundplanet. Besøg i sekretariatet kan gennemføres formentlig fra januar.
Der søges p.t. nye medarbejdere til hhv. IT-, vågetjeneste og foreningskonsulentområdet.
Årligt tilskud til distrikt 7 er i alt 56.366,94, som er fordelt efter
antal kommuner og km2 i distriktet.
Disp.beløb i 2021 er p.t. på 126.678,63. Der er plads til flere aktiviteter.
Frivilliglederkursus tilbydes den 9.12.21 på Holberggård.
Invitation sendes direkte til målgruppen, som er nye ledere
startet fra januar 2020 og frem. Program godkendt.
Der arrangeres kursus for nye ”menige” frivillige med
orientering om Ældre Sagen generelt. Titel: ”Velkommen som
frivillig i Ældre Sagen”.
Afholdes af distrikt 7 den 2. maj 2022 kl. 10-14.30 formentlig i
KIKKO, Nykøbing Falster.
Kurset arrangeres af Bente P.(tovholder), Stig og Pia. Grethe
kontakter KIKKO for tilbud.
Distriktet betaler faste omkostninger, befordring dækkes af
lokalafdelingerne.
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