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DAGSORDEN: REFERAT: 

 
0 
 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 4/5 - 2021 
 

Godkendt  

2 Kommende mødedatoer: Bestyrelsesmøde den 12. august  
Forplejning: IC og ET 
Årsmøde den 18. august 
 

Orientering fra bestyrelsen: 

3 Formanden 
1) Brugerrådet / Mødestedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Månedsannoncen 
 
 
 
 
3) Aktivitetskalender 
 
 
 
4) Årsmødet - 18. august 

 
Stiftende generalforsamling den 15. juni. 
Der er udarbejdet nye vedtægter af Billund Kommune 
og Mødestedets brugere. 
Brugerrådet skal bestå af 5 medlemmer. Helst 
repræsenteret ved fem forskellige foreninger, der 
bruger Mødestedet. 
Der er udarbejdet nye lokaleretningslinjer, hvor det er 
muligt at samles op til 100 personer i hvert lokale på 
Mødestedet - alt efter lokalets størrelse og indretning. 
 
 
Annoncen for juli måned blev rettet til med enkelte 
ændringer/tilføjelser.  
Turen til Himmerland, Fur og Livø kommer med i 
annoncen med sidste bindende tilmelding den 01.07. 
 
Der er udarbejdet en revideret aktivitetsoversigt for 
resten af 2021 + starten af 2022. Der blev tilføjet 
enkelte ændringer. 
 
Annoncen til årsmødet den 18. august blev drøftet. 
Der må ikke annonceres med et max antal deltagere 
til årsmødet. 
Huskelisten til årsmødet blev gennemgået. 
Arbejdsopgaver til årsmødet fordeles den 12.08. 
Der er behov for et nyt medlem til bestyrelsen og en 
suppleant, da IC er klar til at indgå i bestyrelsen. 
LB har måske et forslag til nyt medlem.  
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4 Næstformanden 
 

Intet nyt. 

5 Kassereren 1) Ændret budget for Seniorfestival blev godkendt. 
2) Ændret budget for Danmark spiser sammen blev                      
    godkendt. 
3) Ændret budget for udflugt til Tirpitz blev godkendt 
    Dette blev ikke drøftet, da støttemidlerne endnu ik- 
    ke er kommet fra hovedforeningen 

 
 

6 

 
 
Sekretæren 

 
 
Intet nyt. 

 
 

7 

 
 
Sociale aktiviteter 

 
 
Besøgstjenesten har nu mulighed for at søge midler 
til ”kaffekomsammen” hos Ældre Sagens hovedfore-
ning. 
Ældre Sagen har modtaget et dialogspil. 
AL har haft henvendelse fra pårørende til bruger, der 
sidder i kørestol og derfor har behov for en skinne til 
dørtrinnet i privat bolig. Billund Kommune er ikke 
umiddelbart interesseret i at yde den fornødne hjælp 
så problemet kan blive løst. AL tager kontakt til kom-
munen omkring problemet. 
ET har haft bisidder/ledsagetjeneste til dame som 
skulle vaccineres i Billund. Damen var rollatorbruger 
og ikke i stand til selv at klare kommunikationen på 
vaccinationsstedet pga. manglende sprog. 
 

8 Motionsaktiviteter De første to uger efter genåbning af motionsholdene 
og fitness er forløbet rigtig godt.  
Stolegymnastikken har været med ca. 20 deltagere 
hver gang. 
Fitness i kælderen afvikles hver dag og forløber uden 
problemer. Der er mange brugere. 
Instruktørerne har haft hyggeeftermiddag med input til 
næste sæson.  
Anna Frisk har sagt ja til at varetage indkøb (kaffe og 
brød mv.) til motionsholdet om mandagen.  
JK står stadig for regnskabet. 
 

9 Arrangementer 
 
Beslutningsforslag 9.1 

Sydbank uddeler 10 donationer á 10.000 kr. til 
aktiviteter. 
Yderligere information på www.sydbank.dk/støtte 
Det blev vedtaget, at TG udarbejder ansøgning til 
Sydbank, for at få del i en af de 10 donationer. 
Donationen skal bruges til Seniorfestivallen. 
Flyer til Seniorfestivallen blev gennemgået, og der 
blev gjort opmærksom på enkelte rettelser. 
 

10 Medlemsaktiviteter IC, ET og KK fortalte om turene der bliver gennemført 
hen over sommeren/efteråret. 

http://www.sydbank.dk/støtte
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For referatet,   og 
den 9. juni 2021  den 16. juni     
Ella Thomsen  Troels Gydum 
sekretær   formand 
 

OG... 
I ønskes alle en rigtig go' sommer 

Vandreture gennemføres i juni, juli og august af KK. 
Der blev foreslået nye aktiviteter:  
Bræt-/ og kortspil på Mødestedet. 
Læseklub for mænd/kvinder i fx Doktor Hansens Hus 
Der arbejdes videre med disse forslag. 
Motion om tirsdagen ønskes ændres med start kl. 
10.00 fremover. 
 

11 IT og teknologi Ældre Sagen vil til efteråret lave kurser sammen med 
Borgerservice/Magion-biblioteket omkring  
NemID -> MitID... 
Borger.dk, E-box m.m. 
 
 

12 Teaterture/fester Løvfaldsfesten i Sdr. Omme er i forberedelsesfasen. 
TG udarbejder flyers og JL er i gang med at sætte 
festen på hjemmesiden. 

 
13 

 
Det ældrepolitiske område 

 
1) Der blev orienteret om repræsentantskabsmødet i 
Frivilligcenter Billund 
TG ønsker nedsat et udvalg, som skal være 
medbestemmende i forbindelse med, hvordan  
lokalerne på Nymarksvej 10 skal anvendes. 
2) "Hold hjernen frisk" starter formentlig 25. august. 
     Et tilbud til Ældre Sagens medlemmer, der  
     strækker sig over 8 uger.          
 
 

14 Eventuelt LB spurgte ind til mulighederne for at lave betalinger 
via VISA DANKORT, så rabatten bliver registreret, 
når man bruger Ældre Sagens rabatordninger på fx 
restauranter. TG undersøger sagen. 
 


