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                                                                                                                 REFERAT 
                             Onsdag, den 5. august 2020 
                             Kl.: 13.30 
                             Frivilligcenter Billund - Nymarksvej 10 - "Multilokalet" 
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DAGSORDEN REFERAT: 

 
0 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

1 Godkendelse af referat fra 
mødet, den 6/3-2020 
 

Godkendt 

2 Kommende mødedatoer: 
 

1. Bestyrelsesmøde, den 2. september 
2. Bestyrelsesmøde, den 7. oktober 
 

Orientering fra bestyrelsen: 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formanden 
 
1) Høring om Mødestedet 
 
 
 
 
 
2) Genåbning af aktiviteter på  
    Mødestedet 
 
 
 
 
 
3) Ældre Sagens Sommerpakke 
    Beslutningsforslag 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Folder og fællesannonce for   
    august måned 
 
 
 
 
5) Koordinationsudvalget 2020 

 
Medlemmer pr. 04.08.2020: 3203 
                       
Lokaleudvalget på Mødestedet har fremsendt et høringssvar til 
kommunen vedrørende de tre aktivitetscentre. 
TG vurderer det bliver svært at få fast rådighed over flere lokaler til 
de mange foreningers aktiviteter. TG håber på at blive indkaldt til et 
møde med de implicerede parter. 
 
Forventet generel genåbning den 17. august. 
Fitness-lokalet blev åbnet den 3. august. 
Efter øget smittetryk i dele af Danmark, afventer vi regeringens 
udspil omkring mulighederne for at genoptage de forskellige 
aktiviteter i efteråret. 
 
 
Det blev drøftet hvorledes det tildelte beløb fra Ældre Sagens 
sommerpakke skulle anvendes. 
Forslag om at midlerne anvendes til at give plejehjemsbeboerne på 
Grindsted og omegnsbyernes plejehjem en musikalsk oplevelse/ 
en minikoncert. TG vil arbejde videre med dette forslag og forhøre 
sig hos kommunens overordnede ansvarlige for plejehjemmene. 
KK vil undersøge hvilke kunstnere der kunne være aktuelle og til 
hvilken pris, det kunne afvikles. 
Alternativt forslag var at invitere ”de frivillige til ”Maggeduddi Show” 
i Magion den 22.08.2020. 
 
Der er blevet produceret ca. 320 foldere som er blevet fordelt 
"rundt omkring"... 
Annoncen i Ugeavisen Grindsted i uge 31. 
Positiv tilbagemelding omkring den månedlige annonce i 
ugeavisen. 
 
Vi afventer fortsat Billunds årsmøde og et efterfølgende konstitue-
rende møde hos dem, før vi kan afvikle det første møde i K-udval-
get. 
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4 Næstformanden 

 
 

Ældre Sagen har fået tilbud om at kunne komme på gårdbesøg. 
Har ingen interesse i øjeblikket. 

5 Kassereren 
Beslutningsforslag 5.1 
 
 
Beslutningsforslag 5.2 

 
Bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. kvartal. 
 
 
FL gennemgik regnskabet for 2, kvartal. Regnskabet blev 
godkendt. 

 
6 

 
Sekretæren 

 
Intet nyt. 

   
7 Sociale aktiviteter Indkøbshjælp og hjemmebesøg er startet op igen. Besøg hos 

demente er endnu ikke kommet i gang. 
 

8 Motionsaktiviteter 
 
 

Fitness i kælderen er i fuld gang. Der må være 8 deltagere i lokalet 
ad gangen. Der bliver sprittet af efter hvert hold og vasket gulv midt 
på dagen. Bent forestår det hele. 
Stolemotion starter igen den 17.08., hvis der ikke sker nye indgreb 
fra myndighederne. Der må ikke serveres kaffe. 
Det gamle løbebånd kan sælges for et symbolsk beløb på 300 kr. 

 
9 

 
Arrangementer 
 

 
Der er blevet afviklet cykeltur til Grene Lejren. Turen var vellykket 
med dejligt vejr og mange deltagere. 
Det er endnu uvist om ”DK spiser sammen” i uge 45 bliver afviklet. 
Bevillingen fra foråret vil blive overført til efteråret. 
Søndagstræf vil, hvis omstændighederne tillader det, blive afviklet i 
sept. 
TG giver besked, så snart der foreligger noget afgørende nyt 
omkring situationen. 
I forbindelse med ”Søndagstræf” foreslog Anni at der vi opretter en 
kontantkasse, hvor kontanter kan opbevares fra gang til gang. Hun 
vil føre regnskab med kassebeholdningen og efter en sæsons 
afholdelse af søndagstræf aflevere det endelige regnskab til FL. 
Kontanter skal som sædvanligt indsættes i Den Jyske Sparekasse. 
Suppeaftener afvikles ligesom de øvrige arrangementer efter 
planen, hvis dette er muligt efter myndighedernes anbefalinger. 
I forbindelse med et muligt koncertarrangement den 29.10.2020 på 
Mødestedet er salen booket til KK. 
 

10 Medlemsaktiviteter Ture- og udflugter i efteråret gennemføres af Ansager Turist. 
Lone tager med på Sprogø-turen og Ingrid tager med på turen til 
Sild. Begge som repræsentanter for Ældre Sagen - ikke som 
turhjælpere. 
Der har været møde i seniorbiografgruppen angående de nye 
forholdsregler og de 4 nye film. KK fortalte kort om filmene til 
efterår/vinter. Kaffen vil fremover blive serveret i salen, og man 
skal aflevere sin kop ved udgangen efter filmens afslutning. Prisen 
er stadig 70 kr. inkl. kaffe, kage + film. 
Man skal være medlem af Ældre Sagen for at deltage i 
seniorbiograf. 
KK efterlyste - og fik - accept fra bestyrelsen omkring gennemfø-
relsen af seniorbiograf med de ændrede forholdsregler. 
 
Arrangementet med Thranes køreskole den 16.11.2020 ”Sikker i 
trafikken” forventes gennemført, hvis dette er muligt i forhold til 
reglerne. 
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For referatet: 

Grindsted, den 7. august 2020 Grindsted, den 9. august 2020   

Ella Thomsen  Troels Gydum 
sekretær   formand 

 
Kulturrejsen til Thailand og infomødet med ”Store Verden” omkring 
evt. rejse til Sydafrika blev aflyst. 
 

11 
 
 
12 

IT og teknologi 
 
 
Teaterture/fester 

JL opdaterer vores hjemmeside med hensyn til aktiviteterne i 
efteråret, og hvorledes de vil blive gennemført eller evt. aflyst. 
 
Der har været en del interesse for teaterturene. Dog knap så 
mange som sidste sæson. Der er blevet solgt henholdsvis 17-19-
23 billetter til de 3 forestillinger. 
Tilmelding til Løvfaldsfesten den 25.09. i Sdr. Omme startede den 
06.08. 
I tilfælde af, at Løvfaldsfesten aflyses bliver pengene tilbagebetalt 
til alle tilmeldte. Festen bør aflyses inden den 11.09. da musikken 
så kun skal betales med et halvt honorar.  
Forårsfesten 2021 er aftalt med musikken og Magion. 
 

13 Det ældrepolitiske område LB efterlyser, at Ældre Sagen deltager i debatten omkring de 
ældres forhold på Plejecentrene efter den meget debatterede 
dokumentarfilm på TV2. 
TG sammenfatter et brev til Robert Therkelsen, Billund Kommune, 
for at gøre opmærksom på dokumentarfilmens barske virkelighed 
og i øvrigt forholde dem til den endnu ikke gennemførte 
hovedrengøring bevilget af staten i forbindelse med Corona krisen. 
 

14 Eventuelt 
 

FL ønsker bevilget en mobiltelefon til brug ved opgaver/arbejde 
udført for Ældre Sagen. 
JK takker for blomster både derhjemme og ved Egons bisættelse. 

   


