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                                                                             REFERAT    
               Onsdag, den 4. september 2019 
                      Kl.: 15.15 
                      Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 
                            
                           Afbud: Peter K. Hansen 
 

DAGSORDEN REFERAT 

0 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

1 Godkendelse af referatet fra:  
 

Bestyrelsesmødet, den 7. august 2019. Godkendt. 

2 Kommende mødedatoer: 
 

Bestyrelsesmøde, den 9. oktober 2019 - Atelieret/Mødestedet. 
Oprydning: Jan – Lone. 
Bestyrelsesmøde, den 6. november 2019 - Atelieret/Mødestedet.  
Oprydning: Ingrid – Ella. 
 

Orientering fra bestyrelsen: 

 
3 

 
Formanden 
 
 
1) Fra K-udvalgsmøde: 
          21. august 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Senior-bowl 
 
 
 
3) Foldere 
 
 
5) Dialogmøde i Fredericia 
 
6) Formandsmøde i Brørup 
    26. september 2019 
 

 
Medlemmer pr. 24. august 2019: 
I alt 3092 - siden sidst - nettotilgang på 11. 
 
1) Codan-arrangement. De efterlyser et informationsmøde. Vi venter   
     til efter jul. 
                       
2) Demens-temadag den 23. september 2019.  
    Formiddag 22 tilmeldte. Eftermiddag 11 tilmeldte. Deadline for       
    tilmelding er den 16. sept. 
     
3) Bisidder-samarbejdet 
    Folderen er udleveret til læge-/tandlægehuse, biblioteker mv. 
    Folderne har kostet 2530 kr. Beløbet søges dækket af ISO-bro  
    Fonden. Ellers dækkes udgiften af Ældre Sagen i Billund og  
    Grindsted. 
 
4) Revytilbuds-samarbejdet 
    Der arbejdes videre med udkastet af Karen Gundtoft, Billund og  
    Ella Thomsen, Grindsted. 
 
5) Henvendelse fra AOF om evt. "rabat-samarbejde". 
    Vi ønsker ikke at være en del af et reklamesamarbejde med AOF. 
 
Der er tale om en lukket gruppe på ca. 20 deltagere, som skal være 
medlem af Ældre Sagen for at deltage i senior-bowl. 
Forespørgsel om vores logo på deres hjemmeside. 
 
Folderen blev gennemgået med tilføjelse af enkelte ændringer.  
Der bliver trykt 300 stk. 
 
LB og TG deltager i efterårets dialogmøde i Fredericia (AL forhindret) 
 
TG og AL deltager i dette møde, hvor der også skal siges farvel til 
Mogens Rieks og go'da' til Karen Skou. 
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7) Frivillig Fredag 
    27. september 2019 
 
8) Brev fra Lone                                                   

Afholdes som bekendt i Billund i år. 
Tilmeldingsfristen er den 19. september. 
 
Der var fuld forståelse i bestyrelsen for Lones henvendelse. 
TG foreslog en temadag, hvor synspunkter og oplevelser debatteres. 
AL, FL og TG arbejder videre med dette forslag. 
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Næstformanden 

 
Planmæssig tur til Skarø, Ærø og Langeland. Alle var godt tilfredse. 
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Kassereren 
 

 
Vi har modtaget 2. halvårs kontingent på fra hovedforeningen. 

6 Sekretæren 
 

Intet nyt. 

7 Sociale aktiviteter 
 
Beslutningsforslag 7.1 
 
 
 
 
Beslutningsforslag 7.2 
 
 

1) Orientering fra mødet med kontaktpersonerne i "Sociale  
    aktiviteter", den 3. september. 
Der var lidt forvirring omkring de nye navne, og hvilke områder de 
skulle erstatte. 
"Gå-med-venner" og "Ledsagetjenesten" ophører helt - og overtages 
af ”Besøgs- og motionsven”. 
 
Besøgsven hos demente" ændres til ”Besøgsven hos demensram-
te”. Det er et ordvalg, Ældre Sagen anbefaler. 
 
Bestyrelsen godkendte afviklingen af temadag om demens den 
23.09.2019 i samarbejde med Billund Kommune, Alzheimerfore-
ningen og Klub MellemRum. 
Fortæring (kaffe og brød) samt diverse udgifter til afviklingen på ca. 
2500 kr. i alt blev godkendt. 
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Motionsaktiviteter 
 
 
 
 
 

 
1) Drøftelse omkring fitness-lokalets benyttelse/målgruppe. 
    Mail/forespørgsel fra bruger af fitness-faciliteterne blev drøftet og  
    TG’s svar i den forbindelse var til alles fulde tilfredshed. 
 
Ang. Gå-båndet. Der er 2 års garanti på selve båndet. 
Ingen reparationsgaranti. 
 
Der har været 4 motionsfrivillige på kursus i Brørup. Rigtig fin dag. 
 
 

9 Arrangementer 
 
 

Yderligere info omkring ”Spis sammen” arrangementet udsættes til 
okt. mødet. 
 

10 Medlemsaktiviteter 
 

Turen til Skarø, Ærø og Langeland gik som beskrevet tidligere i  
refereret efter planen og med alles tilfredshed. 
Der blev kort informeret om forløbet af de andre ture, der har været 
afviklet hen over sommeren. Alle havde forløbet godt og kun med 
små udfordringer rundt omkring. 
”Thomas Kjellerup” koncerten er udsolgt. Kjeld efterlyser hjælpere til 
koncerten. 
Senior-bio startede torsdag den 5. sept. 
Kjeld nævnte, at en rejse til Sydafrika kunne være vores næste bud 
på en længere rejse. 
Risskov Rejser har haft et møde med udvalget, hvor forskellige 
rejse-destinationer blev drøftet. Der skal tages kontakt til Ansager 
Turist for at høre hvilke rejsemuligheder de kan tilbyde til sæson 
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Grindsted, den 10. september 2019 Grindsted, den 13. september 2019 
Ella Thomsen  Troels Gydum 
sekretær   formand 

2020. 
Ture- og rejseudvalget arbejder videre med et program for næste 
sæson 2020. 
 

11 IT og teknologi 
 
 
 
 
 

1) Intet nyt om "Lydavisen" og "Det Sker"…  
2) Lokalredaktørens redigeringsarbejde i "Det Sker" blev drøftet.  
    Enkelte misforståelser blev ryddet af vejen. Alt er ok. 
3) Ældre Sagens Face-book siden er rodet. Selvom der ikke 
    er helt enighed om dens nytteværdi, beholder vi den. 
 

12 Sundhedspolitiske område 
 
 

1) Lone omtalte kort Sundheds-temadagen i Brørup, den 26.06. 
    omkring teknologi på sundheds- og ældreområdet som en god  
    dag.   
  

13 Ældrepolitiske område 
 
 

Intet nyt. 

14 Eventuelt FL orienterede om mulighed for i fremtiden at betale med mobilpay 
ved vores forskellige arrangementer som fx ”Suppeaftener” og 
”Søndags træf”. Der skal så knyttes et mobilnr. til hvert enkelt arran-
gement. 
Finn arbejder videre med disse muligheder. 
 
Emner til ”Søndags træf” modtages gerne. 
 


