
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                               

BESTYRELSESMØDE 

 

 

                                                                                                                                  REFERAT                                                                               

                            Onsdag, den 3. august 2022 
                        Kl. 15.00 
                        Aktivitetscentret Mødestedet, lille sal 
 
                            Fraværende: Peter K. Hansen 
 

DAGSORDEN:                              REFERAT: 

 
0 Godkendelse af dagsorden: 
 
1 Godkendelse af referater: 
 
2 Kommende mødedatoer: 

 
Godkendt. Tilføjelse af punkt omkring ture/rejser. 
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. juni 2022. Godkendt. 
 
Temadag - den 16. august kl. 15.00-18.00. 
Bestyrelsesmøde den 6. september 
Alle i Aktivitetscentret Mødestedets lille sal. 

  Orientering fra bestyrelsen 

 
3 Formanden: 
 
1) Temadage for bestyrelsen 
 
 
       
 
2) Fritidsdage 
 
 
 
 
3) Nye foldere "på vej"... 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) "Dit digitale tjek" 
 
 
5) Billund Lokalafdeling 
 
 
 
 

 
 
 
Var planlagt til afholdelse den 16. og 17. august.  
Den 17. august bliver udsat til et senere tidspunkt,  
måske i forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde. 
Idémateriale til Karen Skou var vedhæftet dagsordenen. 
 
Billund Kommune inviterer til Fritidsdage... 
Invitation/information var vedhæftet dagsordenen. 
Da fritidsdage falder sammen med Frivillig fredag har vi fra 
Ældre Sagen Grindsted meldt afbud. 
 
Vedhæftet: 
"FOLDER2-EFTERÅR 2022" - Rettet til med de seneste 
ændringer... 
"3-FOLDER-JULI-2022" - Er udleveret til kommunen. 
(Detaljer fra/om de enkelte arrangementer i begge foldere kan tilføjes 

under deres respektive punkter). 
Der er kommet 126 nye medlemmer siden 1. jan. 2022.  
De nye foldere sendes ud til alle nye medlemmer. 
 
Borgerservice holder sammen Ældre Sagen i Billund og os 
et møde i Vorbasse den 25. august. 
 
Ældre Sagen Billund har fået ny formand og næstformand. 
Jes Bladt er valgt som ny formand. Ændringerne i K-Udval-
get er indberettet til Ældre Sagen pr. mail. 
Der har endnu ikke været afholdt møde. 
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For referatet, den 10./11. august 2022 
Ella Thomsen & Troels Gydum 
Sekretær                          Formand 

 
6) Kørselsgodtgørelse til     
    diverse frivilligopgaver 
 
 
 
 
4 Næstformanden 
 
5 Kassereren 
 
 
6 Sekretæren                                          
 
7 Sociale aktiviteter                                                     
 
8 Motionsaktiviteter                           
 
 
 
9 Arrangementer 
 
 
 
 
10 Medlemsaktiviteter   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  IT ogteknologi                                                                                                  
 
 
12  Det ældrepolitiske område      
 
13  Eventuelt                   
 
 

 
Grundet nogen usikkerhed omkring kørselsgodtgørelse i for-
bindelse med de forskellige frivilligroller blev disse drøftet. 
Der blev stillet forslag om, at der gives kørselsgodtgørelse i 
forbindelse med rollen som besøgsven. 
TG fremsætter forslaget på bestyrelsesmødet, den 6.9.   
 
Temadag om patienttransport den 21.09.2022. LB deltager. 
 
Halvårsregnskabet er blevet godkendt fra allerøverste sted, 
Snorresgade i KBH. 
 
Intet nyt 
 
Intet nyt 
 
Motionsholdene er startet op. Fitnessholdene starter op i 
næste uge. Instruktørernes navne og telefonnumre bliver i 
fremtiden oplyst i de nye foldere. 
 
Frivilligfest den 24. oktober. Der afvikles ”Frivilligtur” senere 
på året. Der vil komme en ekstra bevilling til annoncering.      
Løvfaldsfesten den 7. oktober er på plads. Der bliver en 
prisstigning på 15 kr. pr. person. Ellers kører alt efter planen.         
 
Turen til Lolland, Falster og Møn gik rigtig godt. Besøget ved 
Femernbælt var spændende og anbefalelsesværdigt. Der 
var 46 deltagere. Prag blev aflyst med kun 17 tilmeldinger. 
Turen til Esbjerg-Fanø er med 50 tilmeldte og 20 på 
venteliste. Forslag om Juletur til Krusmølle.   
Biografprogrammet bliver fastlagt på næste møde. KK vil 
undersøge om biografdagen kan flyttes til en torsdag senere 
på måneden. AS har haft møde med Anni Ladegård ang. 
Søndagstræf. AL har givet mange brugbare oplysninger. 
Overvejer at hæve prisen fra 30 til 40 kr. Det bliver dog først 
til næste sæson.                           
 
Næste deadline til ”Det Sker” er senest den 20. sept.  
Dækker perioden 25.11.2022-15.02.2023. 
 
Intet nyt 
 
TG uddelte den nye folder fra DAB. 
 


