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DAGSORDEN REFERAT: 

 
0 

 
Godkendelse af dagsorden           
 

 
Denne blev godkendt med de efterudsendte bilag. 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 3/3-2021 

Referatet blev godkendt 
 
  

2 Kommende mødedatoer: 
 

Bestyrelsesmøderne den 4. maj og den 8. juni fasthol-
des og forventes afviklet på Mødestedet. 
Der var enighed om, at ikke-vaccinerede mødedeltage-
re lader sig corona-teste op til mødedagen, den 4. maj.  
 

Orientering fra bestyrelsen: 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formanden 
 
1) Møde om "Mødestedet" 
 
 
 
 
 
 
2) Månedsannoncerne 
 
 
 
3) Aktiviteter frem mod  
    årsmødet/efteråret 
 
 
 
 
3) Årsmødet i 2021 

 
 
TG orienterede kort om enkelte detaljer til det kommen-
de møde den 8. april. Specielt passage om rengørings-
frekvens synes lokalerådet ikke er forsvarlig. Ligeledes 
er der ikke lagt op til, at det kommende brugerråd har 
eget budget i Mødesteds-sammenhæng. Dette betyder 
en fortsat stavnsbinding til plejecentret. 
 
Vi fortsætter månedsannoncerne - så både vore posi-
tive aktiviteter og arrangementer - og eventuelle aflys-
ninger - hele tiden er så aktuelt opdateret som muligt. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående følger vi indtil videre 
den plan, der er beskrevet i den tidligere udsendte o-
versigt. 
Detaljerne for de enkelte aktiviteter fremgår nedenfor i 
referatet.  
 
Der var enighed om, at vi planlægger efter at afvikle 
vores årsmøde, den 11. august på Ungdomsgården. 
TG kontakter Ungdomsgården og reserverer datoen. 
Det efterfølgende konstituerende møde planlægges 
afholdt den 18. august, men kan ændres, såfremt de 
nye bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for at 
deltage den dag. 
Vi går hver især i "tænke- og kontaktboks" omkring mu-
lige emner til erstatning 
 

4 Næstformanden AL planlægger søndagstræf fremadrettet, så evt. gæ-
ster kan nå at blive inviteret "i god tid"... 
 

5 Kassereren FL fremlagde kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2021 til 
godkendelse og budgettet for "Tirpitzudflugten". 
Bestyrelsen godkendte begge dele. 
TG arbejder videre med udflugten. 
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6 Sekretæren Ikke noget til dette punkt. 
ET havde haft en mindre bisiddersag. Den pågælden-
de person og lederen af "Jydepotten" (der også har væ-
ret involveret) er ikke vendt tilbage til ET efterfølgende. 
 

7 Sociale aktiviteter Der er ikke de store aktiviteter på dette område lige nu. 
Vore forskellige sociale hjælpeaktiviteter kører - og det 
gælder også "vaccine- & test-hjælp", som vores IT-sup-
porter har haft et par henvendelser om - og hjulpet 
med. 
 

8 Motionsaktiviteter Alting ligger jo stille lige nu... 
Den 21/4 skulle der komme nye retningslinjer for bl.a. 
forsamlingsmængden. Vi afventer lige og TG kontakter 
JK, når der er detaljerede oplysninger om vores mulig-
heder. Ligeledes kunne man forestille sig et kortere fx 
formiddagstilbud med "kontrollør" i vores fitness-lokale 
efter den 6. maj. 
TG, JK og de implicerede parter drøfter dette, når der 
er klare retningslinjer og dermed nye muligheder - også 
mht. adgang til Mødestedet. 
 

9 Arrangementer PH orienterede om de arrangementer, der lige p.t. lig-
ger i støbeskeen - og som forventes gennemført: 
 9.  jun.: Danmark-Spiser-Sammen/sommerfrokost 
              (Forsamlingsfriheden er en joker i denne sam- 
               menhæng) 
17. jun.: Årets cykeltur til Grenelejren 
31. aug.: Seniorfestival - spisning/aftenunderholdning. 
               Maden klares af Hotel Hedemarken - fadøl.   
               Musik v/ "Bamsekopien" 
               Udvalget holder næste møde, den 12/4 - og  
               efterfølgende vil FL være behjælpelig med at   
               opstille et budget, der forventes godkendt på  
               bestyrelsesmødet, den 4. maj. 
 

10 Medlemsaktiviteter Udvalget orienterede om følgende dispositioner: 
18. apr.: Vandretur i Munkebjergområdet. 18 tilmeldte.  
22. apr.: Tur til VW/Retromuseum aflyst - kun 4 tilm. 
               Lone orienterer tilmeldte og Ansager turist. 
16. maj: Vandretur omkring Trelde Næs. 
19. maj: 3-dags-tur til Himmerland, Livø og Fur er udsat  
              til senere. 
              IC har kontaktet de tilmeldte. 
             Ansager Turist er orienteret. 
17. jun.: Udflugt til Kappel/Slesvig fastholdes lige nu.  
              Deadline for tilmelding er først den 3. juni. 
7./8. jul.: Nordsjælland/Cirkusrevyen. 
              Deadline for tilmelding 15/4. 
              Retningslinjer afventes. P.t. 48 deltagere. 
              KK aftaler endeligt med Ansager Turist. 
  5. sep.: 5-dags-tur til Prag. 
               Ansager Turist anser det næppe for sandsyn- 
               ligt, at der bliver åbnet for turistrejser i Europa  
               på det tidspunkt. 
               Den udsatte Himmerlandstur kunne evt. afvik- 
               les her. 
               ET kontakter Ansager Turist. 
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For referatet, den 8.4.2021 
Troels Gydum, formand 
 

11. okt.: Sikker i trafikken - Mødestedet 
28. okt.: Thomas Kjellerup koncert på Mødestedet. 
 
TG hører lige vore to musikanter, hvorledes det er gået 
med deres underholdning på vore plejecentre... 
 

11 IT og teknologi JL beder om, at vi andre jævnligt lige tjekker hver vores 
aktiviteter på hjemmesiden, så den hele tiden er ajour-
ført og aktuel. Der kan nemt smutte en detalje, som JL 
ikke lige er opmærksom på. 
 

12 Teaterture/fester FL afventer Vejle Musikteater for en melding om fore-
stillingen, den 29. april. Den bliver sandsynlig vis aflyst, 
men det lader vi musikteatret afgøre. 
 

13 Det ældrepolitiske område Ikke noget nyt til dette punkt. 
 

14 Eventuelt                                        Ikke noget nævneværdigt til dette punkt. 
 


