
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                              BESTYRELSESMØDE 

 

 

                                                                                      REFERAT    
                 Onsdag, den 7. august 2019 
                      KL.: 13.30 - 15.30 

                      Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 
                            

                           Afbud: Annie Ladegaard, Ingrid Christensen og Ella Thomsen 

 

Dagsorden Referat: 

0 Godkendelse af dagsorden 

 

Denne blev godkendt 

1 Godkendelse af referater fra:  

 

Bestyrelsesmødet, den 29. maj 2019. 

Godkendt -TG gør det klar til hjemmesiden og sender det til JL. 

  

2 Kommende mødedatoer: 

 

Bestyrelsesmøde, den 4. september 2019 - Atelieret/Mødestedet 

(Oprydning: Jenny & Kjeld) 

Bestyrelsesmøde, den 9. oktober 2019 - Atelieret/Mødestedet  

 

Orientering fra bestyrelsen: 

 

3 

 

Formanden 

 

 

 

1) Koordinationsudvalgsmøde: 

    21. august 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Senior-bowl 

 

 

 

 

3) Foldere 

 

 

 

 

 

4) Fællesannonce/september 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer pr. 31. juli 2019: 

I alt 3081 - siden sidst en tilgang på 36. 

Der er udsendt breve og foldere til de nye medlemmer 

 

TG orienterede kort om det forestående K-udvalgsmøde og de 

elementer, der indtil nu er på dagsordenen: 

1) Codan-arrangement - fælles tilbud/samme dag… 

2) Demens-temadag den 23. september 2019 

3) Bisidder-samarbejdet/folderudgivelse 

4) Revytilbuddene (Tilmelding, betaling etc.) koordineres som to    

    fællesarrangementer på "fælles papir" - men gerne med "hver sin  

    lokale kontakt". Det blev drøftet, om "Cirkusrevyen" evt. kunne  

    afvikles som en "flere-dages"-tur. TG tager ideen med til mødet. 

 

TG har aftalt møde med Jørgen Bundgaard/Kurt Dam i den nærme-

ste fremtid for få klarhed over ønsker/muligheder/aftaler m.v. 

Det er fortsat lidt usikkert, hvorledes vi kan yde økonomisk støtte/ra-

bat til medlemmer i en selvstændig forening. 

 

Der var enighed om, at TG udarbejder en ny folder, idet mange af de 

beskrevne aktiviteter allerede er "forældede" - og derfor ikke er sær-

lig relevante at have i en tilbudsfolder. TG bibeholder de mange hu-

manitære tilbud i den ny folder… Gode informationer til alle borgere/ 

medlemmer 

 

Månedens (september) fællesannonce blev gennemgået. 

TG retter annoncen til - for at undgå "misforståelser" eller forvirring 

omkring de omtalte arrangementer. 

Den endelige udgave vedlægges referatet. 

Annoncen sættes i Ugeavisen Grindsted, i uge 35/2019 

Dvs. den skal afleveres senest den 22/8 til redaktionen. 
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5) Fællesmøde med  

    Ældrerådet 

 

TG deltager torsdag, den 8. august kl. 13.30 i et info-møde om et på-

tænkt kommunalt fællesarrangement den 30. oktober… 

Bestyrelsen informeres om dette pr. mail efter mødet. 

TG tager det med til K-udvalgsmødet den 21/8. 

 

4 Næstformanden Der forelå afbud fra AL. 

 

5 Kassereren 

 

 

 

FL gennemgik kort "Regnskab og Budget Q2 2019" - og fokuserede 

på et par enkelte detaljer, som blev taget til efterretning. 

Efterfølgende blev kvartalsregnskabet godkendt. 

6 Sekretæren 

 

Der forelå afbud fra ET 

7 Sociale aktiviteter 

 

 

Aktiviteten: "Gå-med-venner" er oprettet med et selvstændigt kon-

tonummer - 263 - og et årsbudget på 5.000 kr. 

Med baggrund i nogen usikkerhed omkring detaljer i såvel fordeling 

som antallet af endelige aktiviteter/frivillige i "Sociale aktiviteter" mø-

des AL, LB og TG for at få klarhed over dette. 

TG indkalder snarest muligt. 

 

8 Motionsaktiviteter 

 

 

 

 

 

1) Cykelturen den 22/8 afvikles som planlagt. 

    PKH arbejder på, at der efterfølgende alene er én årlig cykeltur -   

    men med et lidt ændret indhold. 

2) Else Hansen, Irma Lambertsen, Jenny Kjærsgaard, Johanna Jo-    

    hannesen & Inger Holmgaard Nielsen er tilmeldt motionstema- 

    dag den 27/8. 

3) Egon/Arne kontakter JK (eller omvendt) omkring mulig garanti på  

    reparation af "maskine" i Fitness-rummet. 

4) Den 19/8 starter motionsaktiviteterne igen efter sommerpausen. 

5) Fitness-lokalet er flittig brugt - der passes godt på maskinerne -  

    brugerne betaler som de skal og der har ikke været "uventede"  

    gæster i en lang periode. 

 

9 Arrangementer 

 

 

 

1) Frivilligturen til Vadehavscentret den 24/6 var en udtalt succes. 

2) 25/10 - Frivilligdag 2. Der arbejdes videre med dagen. Men stort  

    set er den på plads med oplægsholder og andet indhold. 

3) 07/11 - Danmark-spiser-sammen. PH afleverer budgettal til FL. 

     Der arbejdes videre med såvel ansøgninger som detailplanlæg- 

     ningen (titel, pris, målgruppe etc.) 

 

10 Medlemsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FL orienterede om teater/operaturene, hvor der var sidste tilmel- 

    dingsmulighed var den 15. juli. Alt er klappet og klart. 

    Bookingsystemet har fungeret tilfredsstillende - men har stadig  

    nogle funktionsmangler fx ved gruppetilmeldinger. Vil prøve at ud- 

    vide anvendelse til vores forårsfest. 

2) Turen til Harzen/Bremen, den 21.-25. juli med 44 deltagere   hav- 

    de været noget mærket af såvel uheld som sygdom. 

    Men ellers alt OK. 

     Der var en generel drøftelse af nogle af de mange detaljer, der  

     skal tages højde for, når der er mange ældre på tur sammen - og  

     hvor den enkelte måske "overvurderer" egne (fysiske) evner.  

3) Enighed om, at vi sammen med Lars fra Ansager Turist lige får en 

    bedre præcision af tilmelding/betaling/rejsebrev på vores annon- 
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For referatet, den 8. august 2019 
Troels Gydum 
Formand 

 

 

    ceringer af diverse ture/udflugter, hvor det er dem, der forestår  

    opkrævning af betaling m.v. JK/KK arbejder videre på sagen. 

4) "KULTURREJSER" gav anledning til en grundig debat om konse- 

     kvenser af de dyre rejsetilbud m.v. Der var enighed om og klar   

     forståelse af, at hver enkelt idé skal gennemdrøftes og vedtages i  

     bestyrelsen, før noget føres ud i livet. 

     Teksten blev vedtaget med tilføjelsen: lokalafdelingens før ordet  

    dækning i sidste linje. (Udsendes sammen med referatet). 

 

 

11 IT og teknologi 

 

 

 

 

 

1) "Lydavisen" søges fortsat optaget i "Det Sker". 

    Gerda Grønning fra sekretariatet har givet besked om, at vi hører  

    fra den ansvarlige, når vedkommende vender tilbage fra ferie. 

2) Drøftelse af og evt. beslutning om nedlæggelse af vores Face- 

    book-side (nytteværdi, ressourceforbrug m.v.) 

    TG tager problematikken op i K-udvalget den 21/8. Fra vores side  

    er der intet til hinder for, at de nedlægges. Men det skal ske for  

    begge lokalafdelinger. 

3) Vi er ved at blive en demensvenlig lokalafdeling. 

    AL og TG planlægger fortsat de endelige detaljer på vores interne  

    "demens-formiddag" for de frivillige den 23. september - samme  

    dag som den kommunale demens-eftermiddag. 

    Budgettet for dette arrangement fremlægges efter mødet i K-ud- 

    valget, den 21/8. 

 

 

12 Sundhedspolitiske område 

 

 

Udsat til næste bestyrelsesmøde 

13 Ældrepolitiske område 

 

 

Udsat til næste bestyrelsesmøde 

14 Eventuelt Ideer til dette fælles-arrangementet kan løbende fremsættes. 

 


