
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                               

BESTYRELSESMØDE 

 

 

REFERAT 
                           Onsdag, den 3. november 2021 
                           Kl.: 09.30 → 12.35  
                           Hos Lone Bjørn, Vedbendvej 9  
 
                           Fraværende: Ella Thomsen. 
 

DAGSORDEN: REFERAT: 
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Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt med de tilføjelser, der 
var kommet fra hhv. FL og KK. 
 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 13.10.2021 
 

Referatet blev godkendt med den bemærkning, at der 
i referatet ikke var blevet nævnt, at LB grundet tidnød 
gerne ville have en "hjælpende hånd" til at afløse lidt 
ved den ugentlige brætspilaktivitet. 
  

2 Kommende mødedatoer: Torsdag, den 19. november/seminar/spisning 
(Se pkt. 3, 9) 
Onsdag, den 1. december med juleafslutning 
Efter vores ordinære bestyrelsesmøde holdes en lille 
julefrokost. 
AL står for organisering af mad, drikke, kaffe m.v. 
 

Orientering fra bestyrelsen: 
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Formanden 
 
1)  Årsmødet 2022 
 
 
 
2) Diverse puljer 
 
 
3) Fra NemID -> MitID 
 
 
 
 
 
4) Frivilligturen til Tirpitz 
     
 
 
 
5) Folder 
    "JANUAR-JULI" 2022 
 
 

 
 
 
Aftale med Magion er indgået. 
Onsdag, den 9. marts 2022 - kl. 16.30 
De aftalte priser m.v. fremgår af budgettet for 2022 
 
TG orienterede kort om ansøgningerne hos hhv. 
"Isobro" og "Sårbare Ældre". 
 
Der har været/bliver afholdt en række møder om det-
te: 
20.10., 27.10. og 3.11. med omkring 170 deltagere... 
Den 16.11. i Sdr. Omme og 22.11. et (sidste) møde i 
Magion. 
 
Der er tilmeldt 53 deltagere. 
TG meddeler dette til hhv. "Tirpitz", "Café Ho Bugt" og 
Ansager Turist - sammen med programmet. 
TG og AL tager sig af de praktiske ting. 
  
Alle planlagte arrangementer/aktiviteter mailes til TG - 
gerne parallelt med budgetlægningen - eller senest 
den 26.11. 
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6) Indkøb af musikanlæg til  
    motionsholdene 
 
7) Brugerrådet på  
   Aktivitetscenter Mødestedet 
 
 
 
 
8) §18-midler for 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Seminar/spisning 
 

 
FL stillede forslag om at få udarbejdet en "intern ka-
lender", så vi ikke dobbeltbooker ved planlægning af 
vores fremtidige arrangementer. 
TG arbejder videre på sagen. 
 
LB og motionsinstruktørerne tager efter inspirations-
kursus beslutning om indkøb af musikanlæg. 
 
Der er nogen uro omkring de seneste (uofficielle) for-
lydender om lokaleforholdene på Mødestedet. Det 
forlyder, at vi fra nytår alene har de to sale at vælge 
imellem dernede. Alle øvrige aktiviteter henlægges til 
enten "Nymarksvej 10" eller andre "private" faciliteter. 
 
Efter en bred og meget grundig debat blev det beslut-
tet, at vi i år søger om § 18-midler til følgende aktivite-
ter/arrangementer: 
Frivilligfest, Udflugt for frivillige, Indkøbsvenner, Be-
søgsven hos demente, Telefonstjernen, Suppeafte-
ner, Besøgsven, Søndagstræf (270+276), Motion, IT-
support, Seniorfestival og Løvfaldsfest. 
Beløbene vil fremgå af ansøgningen til Kommunen. 
TG fremsender denne inden den 21/11-2021. 
  
Torsdag, den 19. november/seminar/spisning: 
FL og KK har udarbejdet en dagsorden for dagen, 
som FL sender til TG. 
Seminaret holdes på Aktivitetscentret Mødestedet fra 
kl. 1330 -> 1730. 
TG aftaler en "fællesanretning" med "CaféJ" - kl. 1800 
for bestyrelsen med ledsager. 
TG beder om faktura til Ældre Sagen på et samlet 
beløb. 
 

  4 Næstformanden 
 

Intet nyt i denne omgang. 

5 Kassereren 1) FL havde tirsdag udsendt materiale til udarbejdelse  
    af budgettet for 2022. 
    Proceduren er som sidste år - og FL vil gerne have  
    det udfyldte skema retur, senest den 15/11. 
2) Som det ser ud lige nu, skal vi ikke afregne KODA- 
    afgift, med et deltagerantal på under 150. 
3) FL har indkøbt 2 SumUp-holdere/ladedocks. 
    De vil ligge til alm. afbenyttelse i skabet (15).  
 

  6 Sekretæren 
 

ET var fraværende på dette møde. 

7 Sociale aktiviteter                                                                                               AL foreslog, at vi måske én gang om året inviterede 
vore kontaktpersoner med til et bestyrelsesmøde. 
Dette blev drøftet - og der arbejdes videre på sagen. 
 

8 Motionsaktiviteter                           Fitness-lokalet kører flot. 
Se i øvrigt pkt. 3/6 
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For web-referatet, 
3. december 2021 
Troels Gydum 
FORMAND 

 
9 Arrangementer                           

 
  7.11 - Søndagstræf/"Muntre toner"... 
            TG har sendt en kort foromtale til pressen. 
            AL organiserer dagen. TG byder velkommen         
            og tager billeder til pressen. 
 
10.11 - ”Danmark spiser sammen” 
              Vi bliver nok ca. 80 (inkl. hjælpere) 
             Arbejdsfordeling udsendes senere. 
             Sange til TG sendes - skal på "ppt-show"... 
 
  5.12 - Søndagstræf/"Julefrokost" 
             AL organiserer/beskriver opgaver. 
             Evt. detaljer kan drøftes på bestyrelsesmø- 
            det, den 1. december. 
 
 

10 Medlemsaktiviteter 
 

1) Seniorbios filmtitel den 1. december bliver ændret. 
2) Der arbejdes videre på at arrangere et fællesmøde  
    om vore rejsetilbud sammen med Ansager Turist, 
    den 18. januar 2022. Der udarbejdes budget sam- 
    men med de øvrige aktiviteter. 
3) KKs tilbud på et "Frokost på Hedemarken" blev  
    godkendt. Der er udarbejdet budget. 
    KK og TG udarbejder annonce(r) til de to arrange- 
    menter for de (forskellige) sårbare ældre borgere. 
4) Drøftelse vedr. tur til Bornholm. 
    Der var ikke interesse for at oprette denne som et  
    af vore kommende rejsetilbud. 
5) ET og KK er på "tur-&rejsekursus", den 16/11. 
6) Deltagelsen lidt svingende til "Brætspil". LB mang- 
    ler fortsat en afløser. 
 

11 IT og teknologi                                                            Deadline for det "Det sker"-nummeret, der kommer i 
februar er medio november. JL har ikke den præcise 
dato endnu. 
JL er på "genopfriskningskursus" i Brørup, den 11/11. 
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Teaterture/fester         

 
Der er ikke p.t. endelige aftaler om teaterture. 
FL har bestilt en danskvand/en ½ fl. vin til hver delta-
ger i Forårsfesten. Arbejder på lidt rabat for "sættet". 
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Det ældrepolitiske område 
 

 
LB foreslog et arrangement om "fremtidsfuldmagter". 
LB arbejder videre på sagen. 
 

14 Eventuelt                         
                                                        
 

LB vil gerne, at vi lige evaluerer "Frivilligfesten" på 
vores næste ordinære bestyrelsesmøde. 


