
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                               

BESTYRELSESMØDE 

 

 

REFERAT 
                       Onsdag, den 13. oktober 2021 
                        Kl.: 13.30 → 16.30  
                        Mødestedet – Lille Sal  
 
                        Fraværende: 
 

DAGSORDEN: REFERAT: 
 

 
0 
 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 16.09.2021 
 

Godkendt  

2 Kommende mødedatoer: Onsdag, den 3. november 
Onsdag, den 1. december med juleafslutning 
 
 

Orientering fra bestyrelsen: 
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Formanden 
 
1)  Årsmødet 2022 
 
 
 
 
 
2) Forretningsorden 
 
 
 
3) Diverse puljer 
     
     
  
 
 
 
 
 
Beslutningsforslag 3.1 
 
 
      
Beslutningsforslag 3.2 
 
 
 
 

 
 
 
TG vil undersøge mulighederne for afholdelse af 
årsmødet på Hotel Hedemarken og mulighederne på 
Ungdomsgården med mad og servering af Hotel 
Hedemarken.  
TG undersøger også mulighederne hos Magion. 
 
Forretningsordenen blev godkendt med tilføjelse af 
en enkelt rettelse. Den var vedlagt dagsordenen. 
Forretningsordenen blev underskrevet. 
 
Forslag 1: Forårsfesten i 2022 skal være tilgængelig  
for alle ældre i Grindsted at deltage i. Det skal også 
være muligt at deltage med en ”hjælper”. 
Enhedspris for alle: Kr. 100. 
TG søger om 60.000 kr. fra puljen ”Sårbare Ældre”. 
Forslag 2: Let forårsanretning med kaffe, kage og 
musik på Hotel Hedemarken. KK undersøger 
mulighederne. 
 
Det blev besluttet at søge om støtte fra Puljen 
”Sårbare Ældre”. 
Fristen for ansøgning er den 31.10.2021. 
 
Det blev besluttet at søge om støtte til frivillig-
arrangement fra ISOBRO-puljen. 
Fristen for ansøgning er den 31.10.2021. 
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4) Fra NemID -> MitID 
 
 
 
 
5) Frivilligturen til Tirpitz 
     
 
 
Beslutningsforslag 3.2 
 
 
6) Forslag til ændring af  
    månedsannoncen 
 
 
7) Indkøb af musikanlæg til  
    motionsholdene 
 
     
 
8) Materialer til pressen 
 
 
 
 
 
9) Koordinationsudvalget 

Der udsendes annonce fra kommunen om 
informationsmøder i uge 42, 43 og 44  
Alle er velkommen til møderne. 
 
 
Turen til Tirpitz for de frivillige er planlagt til den 15. 
november. Der er truffet aftale med både museet, 
caféen og busselskab. 
 
Budgetforslag/oversigt 2 for turen til Tirpitz blev 
godkendt. 
  
Annoncering i Ugeavisen i slutning af oktober gælder 
for resten af året. 
 
 
Der anskaffes et nyt musikanlæg til brug for 
motionsholdene mandag og tirsdag. 
Bestyrelsen godkendte anskaffelse af musikanlæg. 
 
 
Det blev drøftet hvordan vi får en bedre og mere 
direkte kontakt til det lokale mediehus. TG overvejer i 
den forbindelse at finde en ”fast” kontaktperson hos 
de lokale medier, som har ansvaret for at bringe 
vores aktiviteter i avisen. 
 
Koordinationsudvalget har konstitueret sig.  
Troels Gydum formand, Frede Nørskov næstformand, 
Finn Larsen og Lone Bjørn ældre- og 
sundhedspolitisk ordfører. 
 

  4 Næstformanden 
 

LB efterlyser en oversigt over, hvornår lokalerne på 
mødestedet er i brug. 
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Kassereren 
Beslutningsforslag 5.1 
 

 
  
Regnskabet blev gennemgået. 
Regnskabet og budgettet blev godkendt. 
Fremover skal lokalafdelingen betale CODA-afgift ved 
hvert arrangement, hvor der spilles musik af 
udøvende kunstnere. 
 
FL fortalte kort om problemerne i forbindelse med 
vores nuværende kontantbetalingssystem, 
bookingsystemet og øvrige betalingsformer. 
 
 

  6 Sekretæren 
 

Intet nyt 
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Sociale aktiviteter                                                                                               
 

 
65 tilmeldte til frivilligfesten den 25.10. 
 

8 
 

Motionsaktiviteter                           
 

Motionstidspunktet tirsdag ændres i den nye folder. 
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For referatet 
den 20. oktober 2021  og den 21. oktober 2021 
Ella Thomsen  Troels Gydum 
sekretær    formand 
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Arrangementer                           
 

 
”Danmark spiser sammen” den 10.11. 
Tilmelding fra den 25.10. Tommy Nielsen underholder 
på guitar. 
Seniorfestivallen er blevet evalueret. Udvalget var 
tilfreds med hele forløbet. Opmærksom på at antallet 
af hjælpere kan nedbringes. Der skal fremover 
fokuseres mere på annoncering/markedsføring. 
Udvalget har fået lavet en slags drejebog. 
Arrangementet foreslået gennemført til næste år. 
Dette blev godkendt af bestyrelsen. 
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Medlemsaktiviteter 
 
 

 
ET gennemgik forslag til ture- og rejser i 2022. 
Vi skal måske fremover opkræve betaling for ture 
under 1000 kr. 
Vi overvejer et ”kaffemøde” på Mødestedet, hvor Lars 
fra Ansager Turist kommer og fortæller om turene i 
2022. 
Thomas Kjellerup-koncerten bliver afviklet med 130 
deltagere i alt. 
Der var 0 tilmeldte/interesserede til arrangementet 
”Læs som mand”. 
 
 

11 IT og teknologi                                                            
 
 

Deadline for indlevering til ”Det Sker”, som udkommer 
i februar, er medio november. 
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Teaterture/fester          
            
 

 
FL fortalte at ”To på tur” var en succes. 
Løvfaldsfest i Sdr. Omme er planlagt til den 
07.10.2022. 
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Det ældrepolitiske område 
 

 
Intet nyt. 
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Eventuelt                         
                                                        
 

 
I forbindelse med Seniorfestivallen har vi lånt 
bankoplader af Østbyens Beboerforening. Vi vil gerne 
give en lille erkendtlighed i denne forbindelse.  
Det blev besluttet, at vi giver et par flasker vin til 
Østbyens Beboerforenings næste bankospil i 
november.  
Ønske om en holder til SumUp. 
 


