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REFERAT 

                           Onsdag, den 1. december 2021 
                        Kl.: 13.30  
                        Aktivitetscentret Mødestedet/Lille Sal 
 
                           Fraværende: Ingen 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 
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Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt  
 
 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 3.11.2021 
 

Godkendt  

2 Kommende mødedatoer: Bestyrelsesmøde, den 12. januar på Mødestedet 
Bestyrelsesmøde, den   2. februar -    - 
Bestyrelsesmøde, den   2. marts    -    - 
Årsmøde               den   9. marts i Magion 
 

Orientering fra bestyrelsen: 

 
3 

 
Formanden 
 
1)  Årsmødet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Diverse puljer 
 
 
 
 
3) Folder: 
    Januar->Juli 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
Onsdag den 9. marts kl. 16.30 i Magion. 
Bestyrelsesvalg/oversigt var vedhæftet dagsordenen. 
TG, KK, JL, PH og ET tager imod genvalg. 
AL ønsker ikke genvalg og FL træder ud af bestyrelsen 

 
2) Der arbejdes på at bestyrelsen efter næste årsmøde 
fortsat kommer til at bestå af 7 medlemmer + en eller 
flere suppleanter. 
3) Forslag til gæsteoplæg: Den nye formand for     
Voksenudvalget.  
 
 
 
Der er kommet tilsagn fra ISOBRO - 7.296,36 kr. 
§18-midler behandles i Frivilligrådet den 9. december. 
 
 
 
Gennemgang af folderen 
Foreløbig udgave blev gennemgået på mødet. 
FL tager imod tilmelding til forårsfesten fra 28.2. til 
sidste frist den 8. marts. Annonceres i Det Sker i 
februar. Øvrige planlægningsdetaljer varetages af ET, 
KK og TG. FL overdrager KK materialerne. 
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4) Mødestedets Brugerråd 
     
 
 
 
 
 
5) Kalender 
 
 
 
 
6) Bestyrelsesseminar 
    19. november 2021 
 
 
 

TG orienterede fra mødet den 25. november om såvel 
lokalesituationen som Brugerrådets arbejds-
/ansvarsområder. 
Vagn Dahlgård og TG er blevet interviewet om forhol-
dene på Mødestedet og manglende lokaler til de fri-
villige i kommunen. 
 
TG kom med forslag til en kalender – Office udgave – 
som vi i bestyrelsen kan tilgå via et link. Der arbejdes 
videre på sagen 
 
 
Kort resume/notat fra dagen var vedlagt dagsordenen 
som "huskeseddel" til de kommende ændringer/ 
indsatsområder i forbindelse med såvel tilmeldings- 
som betalingsmetoder. 
Forslag fra TG om, at der bliver indrettet et kontor på 
Nymarksvej til brug for Ældre Sagen. 
 
 

  4 Næstformanden 
 

Tilmelding til spisning på årsmødet bliver fra den 
01.02.2022 - 01.03.2022. til henholdsvis LB og TG. 
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Kassereren 
 
Beslutningsforslag 5.1 
 
 
 

 
 
FL gennemgik budgettet for 2022 med enkelte 
kommentarer. 
Der udbetales ikke længere telefongodtgørelse. 
FL gjorde opmærksom på, at med stigende deltager-
antal ved forårsfesten, vil underskuddet blive større. 
Budgettet blev godkendt. 
 
 

6 Sekretæren 
 

Vi har begavet Østbyens Beboerforening med to 
flasker vin, som tak for lån af bankoplader ved 
Seniorfestivallen. 
 

7 Sociale aktiviteter  
                                                                 

AL har udarbejdet arbejdsplan til julefrokosten, den 5. 
december på Mødestedet 
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Motionsaktiviteter   
 
                         

 
 
Intet nyt fra LB. Kører som det skal. 
ET gjorde opmærksom på at der bliver afholdt et møde 
i forbindelse med gennemførelse af Nytårsmarchen. 
Datoen bliver sikkert søndag den 09.01.2022. 
TG ønskede ikke at holde tale ved arrangementet. 
Forslag til anden taler: Den nye borgmester. 
 
 

9 Arrangementer 
 
 
 
 
 

Rimelig tilslutning til ”Vi spiser sammen”.  
 
1) 05.12 - Søndagstræf/"Julefrokost". AL har  
    udarbejdet arbejdsplan. 
      
2) Evaluering af "Frivilligfesten"  
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For referatet: 

 
        6. december 2021                                             8. december 2021 

  Ella Thomsen                                    Troels Gydum 
      SEKRETÆR                                             FORMAND 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutningsforslag 9.1 

    LB foreslog at de frivillige får en buket blomster i  
    stedet for en rose. 
    I forbindelse med frivilligturen til Tirpitz var der 
    forskellige opfattelser af, hvor meget tid man skal 
    bruge på selve museet. 
 
 
Skal vi have differentierede priser for medlemmer 
og ikke-medlemmer? 
TG bad os overveje om vi skal indføre differentieret 
pris for medlemmer og ikke medlemmer i forbindelse 
med vores arrangementer og medlemsaktiviteter. 
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper, og der 
overvejes om vi skal indføre forskellige priser. 
Argumentet for at indføre prisforskel kunne være at få 
flere til at melde sig ind i Ældre Sagen. 
Det blev vedtaget at lade den kommende sæsons 
tilmeldinger vise, om der er behov for "to priser". 
 
 

10 Medlemsaktiviteter 
 

KK og ET fortalte kort om ture og rejser i 2022. 
Der bliver en hyggeeftermiddag den 18.01.2022 med 
informationer om turene. Vi håber Lars vil forestå 
præsentationen, men pga. knæoperation bliver det 
måske en opgave for KK og ET. 
Vi overvejer at arrangere rejser med fly til Bornholm og 
udlandet. Kort meningsudveksling om dette ville være 
en god ide for vores medlemmer. 
Rejseforslag til udlandet: Normandiet og München. 
 
 

11 IT og teknologi                                                            JL gjorde opmærksom på at kontaktperson og tlf. nr. 
skal oplyses i forbindelse med annonceringen af 
forårsfesten i ”Det Sker”. 
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Teaterture/fester         

 
FL deltager som frivillig i teaterturen i april – ”Greven 
fra Luxemburg”. 
FL modtager tilmelding til forårsfesten indtil den 
08.03.2022. 
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Det ældrepolitiske område 
 
 

 
 
Intet nyt 
 
 

14 Eventuelt                         
                                                        

Intet nyt 


