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Rigtig hjertelig velkommen til årsmødet  2020 
 
Velkommen til alle jer medlemmer, som vi hvert år glæder os 
over deltager i dette meget vigtige og helt centrale møde i 
vores lokalafdelings virke... 
Det er jo i dag, vi overfor jer skal stå til ansvar for vores akti-
viteter i det forgangne år... og også nogle af de fremadrette-
de ideer... 
 
Årsmødet har traditionen tro tre dele... : 
 
1. VORES GÆSTETALER 
2. LOKALAFDELINGENS ÅRSMØDE 
3. SPISNING 
 
Men - lad os starte med en sang - den første i den lille folder, 
der ligger på bordene: 
 

"Når vinteren rinder i grøft og i grav..."  
 

...så også velkommen til vores husorkester : Stinne Jensen 
 

Traditionen tro havde bestyrelsen inviteret en gæstetaler, og 
i år var valget faldet på museumsinspektør Anna Louise Sig-
gaard, der skulle komme og berette om Billunds museers 
udvikling og fortælle lidt om Besættelsessamlingens fremtid. 
Det skulle vise sig at være et særdeles godt valg. Med entu-
siasme og et stort engagement holdt Anna Louise Siggaard 
et sprudlende og levende foredrag om de mange facetter, 
ideer, administrative og politiske brikker, der skal falde på 
plads, før man kan "gå i gang" med det "rigtige" museum, 
hvor ikke mindst "vores egen" besættelsessamling vil få en 
fremtrædende plads. 

Referat fra Årsmødet 2020 
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Dagsorden:

1. Valg af  dirigent.

2. Beretning om lokalbestyrelsens og  

koordinationsudvalgets virke til godkendelse.

3. Forelæggelse af  lokalbestyrelsens regnskab til 

udtalelse.

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af  lokalbestyrelsesmedlemmer – for 2 år:

På valg er:

Ella Thomsen, Jan Landstrøm, Kjeld A. Knudsen,

Peter K. Hansen og Troels Gydum.

Alle modtager gerne genvalg.

Bestyrelsen anbefaler genvalg.

7. Valg af  suppleant - for 1 år:

På valg er:

Ingrid L. S. Christensen, der gerne modtager genvalg.

Bestyrelsen anbefaler genvalg.

8. Eventuelt.

 
 
Herefter gik forsamlingen over til den formelle del af årsmødet 
efter den udsendte dagsorden. 
 
Tom Michelsen blev foreslået - og valgt til dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og at 
dagsordenen var bekendtgjort i rette tid. 
Desuden kunne dirigenten også fastslå, at forsamlingen efter 
de gældende vedtægter var beslutningsdygtig. 
 
Dirigenten foreslog Jørgen Hyldgaard og Carl Skallerup som 
stemmetællere - såfremt dette skulle vise sig nødvendigt. 
De blev begge valgt. 
 
Derefter gennemgik dirigenten i store træk dagsordenen og 
gjorde opmærksom på, at regnskabet ikke skulle godkendes, 
da dette var sket i hovedorganisationens revision. 
 
Dirigenten bad om forsamlingens samtykke til, at punkterne 2 
og 4 blev afviklet sammen, og at punkt 3 blev afviklet efterføl-
gende. 
Det fik han. 
 
Der var ikke indkommet forslag til dagens møde inden dead-
line. 
 
Dirigenten konstaterede, at men efter denne formelle optakt 
kunne tage fat på mødet - og gav ordet til formanden 



Formanden gjorde indledningsvis opmærksom på, at denne 
beretning er bestyrelsens - men at den af rent praktiske 
grunde blev fremlagt af ham. 
Generelle spørgsmål ville ligeledes blive besvaret af ham, 
medmindre helt specielle ting krævede hjælp fra bestyrel-
sen. 

 
Formanden gjorde kort rede for, hvorfor det er et årsmøde 
og ikke en generalforsamling...: 
1 Det landsdækkende medlemskab 
2 Den centrale fastsættelse og opkrævning af kontingent  
3 Medlemskortet udstedes centralt - og er gældende over 
 hele landet i forbindelse med Ældre Sagens aktiviteter, 
 tilbud, rabatter eller andre former for arrangementer. 
 
Delegeretforsamlingen er vores øverste myndighed -og be-
står som hovedregel af de 215 lokalafdelingsformænd samt 
de 9 landsbestyrelsesmedlemmer. 
 
Formanden orienterede kort om delegeretforsamlingens ar-
bejdsopgaver og forpligtelser: 
 
A:    GODKENDER FORENINGENS BUDGET 
B:    UDARBEJDER OG GODKENDER  VEDTÆGT 
C:    FASTSÆTTER MEDLEMSKONTINGENTET 
D:    FASTLÆGGER STRATEGIER 
E:    VÆLGER INDSATSOMRÅDER 
F:    UDFORMER VÆRDIPOLITIK 
------------ 
D+E+F:  "FOR FLERE ÅR AD GANGEN" 
                 JUSTERE STRATEGI -   
                 MARKERE VÆRDIPOLITIK 
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Hvorfor ÅRSMØDE og ikke 

GENERALFORSAMLING

1. Medlemskab er landsdækkende

2. Kontingentopkrævning klares centralt

3. Medlemskort udstedes centralt
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Centrale - generelle - 

indsatsområder:

Arbejdsliv

Pension

Demens

Pårørende

Plejehjem

Hjemmehjælp
Ældre Sagen søger altid at påvirke 

den politiske dagsorden

www.aeldresagen.dk Med udgangspunkt i Ældre Sagens medlemstal - og alders-
fordeling gjorde formanden opmærksom på, at man var 
nødt til at tage fat på diverse problemer, der ikke nødven-
digvis kun hidrørte fra "60+ generationen"... 
 
Det ville dog være på nationalt niveau, at dette kunne fore-
komme - og evt. efterfølgende spredes ud til lokalafdelin-
gerne. 
 
De sidste fire elementer var derimod bestemt de ting, som 
vi lokalt kunne både følge med i og evt. tage skridt til at 
kommentere, såfremt der i kommunen fremkom tiltag, der 
kunne give anledning til bekymring. 
En evt. handling ville formentlig blive  udført i samarbejde 
med Ældrerådet, der har den officielle høringsret om alle 
disse tiltag, der primært er rettet mod den ældre del af kom-
munens borgere. 
 
Vi har - i et godt samarbejde med Kommunen - forsøgt at få 
en demens-tema-dag stablet på benene, men manglende 
interesse og dermed meget få tilmeldinger  gjorde, at vi 
måtte aflyse. 
 
Det skal fremhæves, at når Ældre Sagen søger at påvirke 
den politiske dagsorden, er det altid ud fra et fagligt, sagligt 
og menneskeligt synspunkt - og aldrig en partipolitisk be-
væggrund. 



Sekretariatet i 

Snorresgade

138 ansatte

Fx...

Telefonrådgivningen:

Ca. 36.000 henvendelser
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Formanden orienterede kort om Ældre Sagen centralt - og 
specielt om det sekretariat i Snorresgade, der står til vores 
disposition med råd og vejledning i stort alle de sammen-
hænge, vi har brug for faglig ekspertice... 
Her sidder juirster, økonomer, socialpædagoger og mange 
andre, der specialister inden for hver deres felt.. 
 
Desuden er der en stribe studentermedarbejdere, der er 
med til at få henvendelser til at glide hurtigere, så både 
svar- og responstid på henvendelser er særdeles rimelige. 
 
Kurser - med udgangspunkt og hjælp fra konsulenter... 
Materiale til de forskellige aktiviteter, hvor der er landsdæk-
kende informationsmateriale. 
Politisk og administrativ støtte i enhver henseeende. 
Puljer til søgning af støtte tilo mange af de aktiviteter, hvor 
en lokalafdeling ikke lige har en reel mulighed for at dække 
udgifterne. 
Inspiration i jævne nyhedsbreve om dette eller hint, der 
kunne være en god idé at tage fat på. 
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Medlemmerne....

Medlemmer:

Hele landet    890.000 (852.000 )   4,7%

Kommunen 4.789  ( 4.588 )      4,4%

Grindsted 3.206  ( 3.059 )      4,6%
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Alle vore frivillige....

Hele landet 20.000   2,25 %

Billund Kommune 171   3,57 %

Grindsted 111   3,46 %

Formanden gav en 
kort 

orientering 
om de forskellige tal 

nationalt 
og 

lokalt 
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Grindsted Lokalafdeling

Landsorganisationen sætter de ydre 

rammer for budgetter og aktiviteter

Regnskab godkendes af  økonomiafdelingen

 
ÆLDRE SAGENS TRE BEN... 
Der er naturligvis et naturligt overlap mellem de tre 
områder, da 

 
 

SOCIALE AKTIVITETER 
DE BASALE/ORIGINALE INDSATSOMRÅDER 
Intet medlemskrav/ingen deltagerbetaling... 
Modtager støtte fra Kommunen via §18-midler 
  
 

AKTIVITETER/
ARRANGEMENTER 
AKTIVITETER TILPASSES DE LOKALE MULIGHE-
DER - INTERESSER OG MEDLEMMERNES 
BEHOV/ØNSKER 
SAMT ØVRIGE FORENINGERS TILBUD OG VIRK-
SOMHED I LOKALOMRÅDET 
 

 
ÆLDREPOLITISK INDSATS 
DEN KOMMUNALE UDMØNTNING AF DE LANDS-
POLITISKE BESLUTNINGER PÅ SPECIELT ÆLDRE-
OMRÅDET 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
For det første: 
Alle valgte har lige adgang til de roller, der skal besættes i 
lokalafdelingen... 
 
Bortset fra suppleanten, der er valgt til lige nøjagtig den 
post... 
 
Formand, næstformand, kasserer og sekretær samt ældre-
politisk kontaktperson og webmaster/lokalredaktør er funkti-
oner, der skal besættes... 
Centrale funktioner i lokalarbejdetarbejdet i forbindelse med 
den samlede organisation og rollefordelingen dér. 
 
Fordeling af arbejdsområder er herefter op til den enkelte 
lokalafdeling - i forhold til dens organisationsplan. 
 
Her drøftes interesser, kompetencer og ønsker om mulig-
heder for aktiviteter i den kommende periode. 
 
Alle disse forhold - sammen med et par andre formalia - 
skal tilendebringes på det konstituerende møde. 
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Næstformand

Sekretær

Kasserer

Webmaster

Ældrepolitisk KP

Formand

Konstituerende møde den 27/3 - 2019:

Annie Ladegaard

Ella Thomsen

Finn Lunde

Jan Landstrøm

Jenny Kjærsgaard

Kjeld A Knudsen

Lone Bjørn

Peter K Hansen

Troels Gydum

-

Ingrid L S Christensen Suppleant

Sociale aktiviteter

IT og teknologi

Motionsaktiviteter

Medlemsaktiviteter

Arrangementer
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Annie Ladegaard
Overordnet kontaktperson

Bedstemød®estedet
Kontaktperson Else Jensen

 

 
Grindsted lokalbestyrelse 

 
 

Bedstemød®estedet 2019 

Besøgsven hos demens-

ramte
Kontaktperson

Grethe Christensen

Den hjælpende hånd
Kontaktperson

Annie Ladegård

 
 
 
Oplev Bedstemødrestedet 
Kom til Mødestedet onsdage i lige uger kl. 9.30-11.30 
Søger du et inspirerende samvær med jævnaldrende, der 
nyder at bruge hænderne til at fremstille strikkede, syede 
eller hæklede ting til hjem og familie, så er Bedstemødre-
stedet lige noget for dig. 
 
 
 
Besøgsven hos demens-ramte 
Der er 6 besøgsvenner, der aflægger besøg hos enlige de-
mente og hos ægtepar, hvor den ene part er demensramt. 
Den raske ægtefælle kan så få et pusterum til trygt at gå 
hjemmefra. 
Der er ofte venteliste til at få en besøgsven. 
Besøgsvennerne støttes i opgaven ved at deltager i kurser i 
Ældre Sagens regi. 
Vi mødes en gang årligt for at udveksle erfaringer med 
”kollegaer”. 
 
 
Vores handyman... 
Har du en lille praktisk opgave du ikke selv kan klare, så 
hør om vi kan hjælpe dig ( såsom skifte en pærer, hænge 
billeder op og andre ting) 



 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har indkøbshjælp i Grindsted - Sdr. Omme - Filskov. 
Vi hjælper 35 værter og 1 er på venteliste. 
Til dette har vi i alt 31 frivillige. 
 
I Telefonstjernen ringes op hver morgen mellem 8.00 og 
9.00 til en lille snak.  
Der er nu 16 borgere og 13 frivillige fordelt i to grupper, der 
foretager opkaldene. 
Frivillige og borgerne, mødes en gang om året for at få an-
sigter på hinanden. 
Det giver en god tryghed, da der ofte opstår en stor fortro-
lighed mellem parterne. 
 
Bisidderordning giver ældre medborgere mulighed for at 
få en person med ved  vigtige samtaler med fx  læge, kom-
mune, advokat, bank o.lign.  også være behjælpelig inden 
mødet med diverse papirer osv. 
 
Besøg og motionsven er resultatet af sammenlægning af 
ledsagetjenesten og "gå-med-venner". 
Vi har p.t. 20 besøgsvenner på besøg hver uge. 
Nogen i salen kunne tænke sig at blive "besøgsven" - så tal 
med Karen, der har blok og kuglepen med. 
 
ANNIE - forestår desuden koordinering af nye frivillige samt 
booking af vore lokaler på Mødestedet. 
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Indkøbshjælp
Kontaktperson

Susanne Q. Poulsen

Telefonstjernen
Kontaktperson

Grethe Christensen

Bisidder
Kontaktperson

Ella Thomsen

Besøgs- og motionsven
Kontaktperson

Karen Johannesen
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Jenny Kjærsgaard
Overordnet kontaktperson

MOTIONSAKTIVITETER

Ældre Sagens stolemotion
Kontaktperson

Hanne Landstrøm

Ældre Sagens holdmotion
Kontaktperson

Hanne Landstrøm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stolemotion: 
Hver mandag fra 9 - 10.... 
Der er ikke mange ledige sæder hver eneste gang.. 
 
Holdmotionen:  
Hver tirsdag fra 13 - 14... 
er ligeledes en succes, hvor der bliver svedt igennem... 
 
Også her har vi nogle utroligt aktive frivillige, der i løbet af i år 
har været på kurser for at lære nye og spændende motionsfor-
mer til glæde for holdene. 
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Ældre Sagens

fitnesshold
Kontaktperson

Hanne Landstrøm

Cykelture
Kontaktperson 

Peter Hansen

Marchture
Kontaktperson

Ella Thomsen

Fitness-lokalet
Kontaktperson

Jenny Kjærsgaard

 
 
 
 
 
 
 
Fitnessholdet: 
Hver onsdag fra 9.30 - 11.... 
En velbesøgt succes... 
Hvor der også knokles igennem... 
 
 
Cykelture: 
Da vores "egn" jo er et aktivt cykelområde, har vi valgt ude-
lukkende at arrangere én tur om året.. 
Hvor vi vil satse lidt mere udflugtsagtigt... 
 
 
 
Marchture: 
En genre, der længe ikke har haft den store søgning.. 
En om året - nemlig nytårsmarchen, der arrangeres i sam-
arbejde med bl.a.  Hjerteforeningen... 
 
 
Fitness-lokalet: 
Er en enestående succes. 
Det er fuld-booket stort set hver dag ugen igennem - og de 
5 kr./dag, der erlægges i kassen giver mulighed for både at 
holde maskinerne ved lige og indkøbe nye. 
En stor tak for hjælp til  det daglige vedligehold, så maski-
nerne hele tiden er klar til brug - eller bliver foreslået udskif-
tet. 



 
 
 
 
 
 
 
Forårsfesten: 
Blev afholdt den 5. april... 
Med sædvanlig stor tilslutning - og en god succes, der na-
turligvis gentages i år - 3/4 - og der er fortsat "ledige plad-
ser" - så tilmeld jer den den 16. marts... 
 
Frivilligfest: 
En gang om året - gerne i slutningen af oktober måned, hyl-
der vi vore frivillige ved at lille sammenkomst, hvor der bli-
ver uddelt jubilæumsnåle og "studenterroser". I år var en 
helt særlig anledning, da vores lokalafdeling havde 30 års 
jubilæum... Herom senere... 
 
DK-spiser-sammen: 
Er som vore øvrige spise-arrangementer en rigtig succes-
historie. 
Vi afholder et arrangement hvert for- og efterår - med for-
skellige "overskrifter" - ligesom det sker over hele landet. 
 
Suppeaftner: 
... har været vores smertensbarn... 
Lidt "misforstået" venlighed ved tilmelding afstedkom en 
berettiget frustration hos nogle af dem, der kom på venteli-
ste... 
Nu efterlever vi skarpt det annoncerede starttidspunkt for 
tilmelding - og ved så, at det skaber ventelister, men det 
har alle forståelse for. 
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Forårsfest
Kontaktperson

Finn Lunde

Peter K. Hansen
Overordnet kontaktperson

ARRANGEMENTER

Frivilligfest
Kontaktperson

Annie Ladegaard

DK-Spiser-Sammen
Kontaktperson

Peter K. Hansen

Suppeaftener
Kontaktperson

Ingrid Christensen
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Søndagstræf
Kontaktperson

Annie Ladegaard

Julefrokost
Kontaktperson

Annie Ladegaard

Kjeld A. Knudsen
Overordnet kontaktperson

MEDLEMSAKTIVITETER

Seniorbiograf
Kontaktperson

Kjeld A. Knudsen

Teater- og operature
Kontaktperson

Finn Lunde

 
 
 
Søndagstræf - Altid et fint fremmøde - uden tilmelding 
Foredrag om Kina 
Lonnie Almy 
Cykelmyggene 
På cykel hjem fra New Zealand med Marianne og Heidi... 
Revysangskatten  
John Skov og Birgitte Antonius 
Erhardt Fisker 
Om sin spændende tur til Sydamerika 
Laurits Tørnæs 
Fra fiskerdreng til aktiv pensionist 
Brande Amatør Orkester 
Julefrokost: - Fuld  og hus - og venteliste... 
 
 
 
 
Seniorbiograf: 
Er afgjort også et tilløbsstykke - med hyggeligt kaffebord før 
de nøje udvalgte film... 
Bodil Køppen og HC er stoppet som ledere af såvel Kulturhu-
set som Seniorbiografen her den 1. marts - ny konst. leder: 
Britt Forsberg 
 
Teater- og operature: 
"Svejk i 2. Verdenskrig" - den 22. oktober 2019  
"Scener fra et ægteskab" - den 14. januar 2020  
"Cosi van Tutte" - lukker sæsonen den 19. marts .. 
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Ture-/udflugter
Kontaktperson

Ella Thomsen

Sikker i trafikken
Kontaktperson

Kjeld A. Knudsen

Rejsearrangementer/

charterture
Kontaktperson

Kjeld A. Knudsen

Ældre Sagens

bowlinghold
Kontaktperson Kurt Dam

Lyng Bowl Senior

Ture-/udflugter: 
Cirkusrevyen er på 50 tilmeldte. 2 på venteliste.  
Sønderborgrevyen er på 34 tilmeldte - få ledige pladser 
Sprogø er fuld booket 
Sild er fuld booket . - 7 på venteliste 
Thy–Mors - stadig ledige pladser - deadline 10/6 
Prag - stadig ledige pladser - deadline 16/3 
 
Vi har i år haft et tilmeldings- og arrangørsamarbejde med 
Billund, for at give de bedste muligheder for at kunne opret-
te en tur til de to revy-perler. Det har givet bonus. 
 
 
Sikker i trafikken: 
Kørelærer Poul Erik Thrane på Mødestedet.... 
Mange har taget imod tilbuddet om en træningstime hos 
Poul Erik Thrane 

 
Rejsearrangementer/charterture: 
Måske en lidt vidtløftig titel.... 
Men om en uge sender vi 32 forventningsfulde deltagere 
sammen med Kjeld Knudsen til Thailand... 
 

 

Ældre Sagens bowlinghold: 

Genoptaget samarbejdet med den lukkede gruppe med-

lemmer, der får konkurrence-/mesterskabsafgiften refunde-

ret af os, som vores medlemsrabat ved en aktivitet. 
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IT-Café
Kontaktperson

Tom Michelsen

IT-support
Kontaktperson

Troels Gydum

Webmaster/

lokalredaktør på

"Det Sker"
Jan Landstrøm

Jan Landstrøm
Overordnet

kontaktperson

IT og teknologi

 
 
 
 
 
 
IT-Café: 
Undervisningstilbud af forskellig art og karakter. 
Går lige i øjeblikket med nogle nye ideer, som vi skal have 
drøftet i bestyrelsen og selvfølgelig med Tom Michelsen. 
Mange af tingene afhænger helt naturligt af et behov hos 
vore medlemmer eller andre brugere af disse tilbud. 
Måske kan flere og flere "kontantløse" sammenhænge give 
anledning til ønsker. 
Også vores egen anvendelse af MobilePay kan give anled-
ning til et instruktionsklursus eller to... 
 
IT-support: 
Siden årsmødet sidste år, har vores IT-supporter haft i om-
egnen af 200 "hjemmebesøg"... 
Hyggeligt - positivt og en rigtig go' måde at møde medlem-
merne på. 
 
 
Webmaster/lokalredaktør på "Det Sker": 
Vi har lukket vores Facebookside sammen med Billund og 
vil meget gerne høre, om der er en, der kunne tænke sig at 
redigere en sådan for os her i Grindsted... 
Evt. interesserede kan kontakte Jan Landstrøm 
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Generelt er annoncering en bekostelig affære - og dermed 
en belastning for vores budget. 
Vi har derfor aftalt i bestyrelsen, at vi...: 
 
1. Producerer og udgiver vores egen folder ca. 4 hange om 
 året - eller efter det behov, der måtte være -både for op- 
 og nedadgående. 
 
2. Vi har en lille "3-folder", der kun indeholder vores sociale 
 aktiviteter - og den får Kommunens forebyggelsesteam 
 med ud til de borgere, de besøger i forbindelse med de- 
 res "75-års-besøg". 
 
3. Vores hjemmeside er altid opdateret med tilbud, aktivite- 
 ter og de nærmeste arrangementer. 
 
4. I månedens sidste nummer af Ugeavisen Grindsted ind- 
 rykker vi en annonce, der dækker den kommende må-
 neds arrangementer - lige til at klippe ud - og hænge op 
 på køleskabet. 
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Lone Bjørn:

Ældrepolitisk

kontaktperson

ÆLDREPOLITIK - fx:
Kommunale aflastningspladser

Klippekortordning

Kvalitetsstandarder

Politisk bevågenhed

Udvikling/afvikling

...samarbejde med fx Ældrerådet

....samt

SUNDHEDSPOLITIKKEN I 

VORES REGION

Den ældrepolitiske kontaktperson får alle generelle infor-
mationer fra hovedforeningen vedrørende foreningens bå-
de "ældre- og sundhedspolitiske initiativer og aktiviteter".. 
Vi deltager primært i Distrikt 4 i forskellige sammenhænge, 
hvor det er lidt mere end blot lokalafdelingspolitik, der ligger 
til grund for forskellige aktiviteter eller indsatsmråder... 
Lige i disse dage er vi helt naturligt optaget af... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helt ekstraordinært fremhævede formanden, at bestyrelsen 
lige i disse dage var ved at udarbejde en beredskabsplan, 
som skulle kunne tages i anvendelse, såfremt Kommunen 
på det ældre- og sundhedspolitiske område eller andre in-
stanser foranlediger restriktioner om afviklingen af større 
forsamlinger eller at de løbende aktiviteter på Mødestedet 
ikke kan afvikles på grund af smittefare hos/for de svage 
ældre på plejecentrets område. 
Ligeledes vil de frivilliges besøg i hjem(mene) kunne blive 
aflyst i en periode. 
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Formanden:

Administration

Distriktsarbejde

Lokalbestyrelsesarbejdet

Lokalpolitisk arbejde

Generel information/møder

Kurser for bestyrelse, kon-

taktpersoner og øvrige fri-

villig

Årsmøde

Koordinationsudvalget

Formanden er med "i det hele" - men skal bestemt ikke 

"være overalt".. 

 

Primært det organisatoriske bestyrelsesarbejde i forbindel-

se med... 

 

1. Den overordnede administration 

2. Kontakten til - og repræsentation i Distrikt 4 

3. Det koordinerende - og forhåbentlig inspirerende - ledel-

 sesarbejde i lokalbestyrelsen. 

4. Indsigt i og deltagelse i det lokalpolitiske arbejde i fx. 

 samarbejde med Ældrerådet i Billund Kommune. 

5. Generel information, udarbejdelse af annoncer, foldere + 

 øvrigt info-materiale... 

6. Den almindelige kontakt til andre organisationer, forenin-

 ger og pressen. 

7. Har sammen med kassereren det endelige ansvar for lo-

 kalafdelingens økonomi. 

8. Er formand for K-udvalget... Herom senere 

 

I det forgangne år har der i formandens kalender været om-

kring 85 dage med en eller anden ældresags-aktivitet. 

 

På de følgende sider er de aktiviteter, som formanden spe-

cifikt omtalte i beretningen - mest fordi de hver især er en 

nyskabelse eller et lidt ekstraordinært arrangement. 

 



11 bestyrelsesmøder...

Referaterne ligger på:

www.aeldresagen.dk/grindsted

Møder - mellem fx:

* Kontaktpersoner og 

frivillige...

* O/O-kontaktpersoner 

og kontaktpersoner 

samt evt. også de 

frivillige...

* Formanden og "alle-

de-andre".

2 Beretning
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DISTRIKT 4

Frivilligrådet:

Kommunalt nedsat råd, der:

1. Indstiller fordelingen af 

§18-midler til byrådet.

2. Afholder "Frivillig Fredag"

3. Indstiller til årets 2 frivil-

ligpriser.

4. Kommunens organ fx i 

spørgsmål om/fra frivillige 

sociale foreninger.
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Møde med Magion om

mulige arrangementer 

medmedlemsfordele

Frivilligcenter Billund

har erstattet det

tidligere FRISAM

Udflugt 23/6 til

Vadehavscentret med

vore frivillige...

Frivilligfesten

den 25/10

Nogle af  vore mere "specielle" 

arrangementer

2 Beretning
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Temadag 30/10 med

Kommunens Ældreråd

Koncert 31/10 med

Thomas Kjellerup...

30/1 - Temaformiddag:

"Det kontantløse samfund"

OBS...

Nu bruger vi.....
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1) Fortsætte (udvikle) det gode ar-

bejde med vore fri-

villige til glæde og 

gavn for medlem-

merne og øvrige

brugere...

2)

"Løvfaldsfest"

25/9 I

SDR. OMME

3) Årets kulturrejse 2021:

SYDAFRIKA

Informationsmøde den:

15/4 - på Mødestedet

Som afslutning på beretningen - og bestyrelsens fremtidige 

virke, omtalte formanden følgende...: 

 

 

1. Det ligger os meget på sinde at fortsætte såvel udvikling 

som gennemførelse af de arrangementer, tilbud og aktivite-

ter, vi har lige nu. 

Deltagerantallet viser os, at det er disse områder, der har 

vore medlemmers interesse - og det er det, vi skal honore-

re på bedste vis. 

 

 

 

2. Vi har små 400 medlemmer i Sdr. Omme, og vi synes, at 

vi vil vise dem lidt medlemsrespekt ved at arrangere en ef-

terårsfest dér, som vi har en forårsfest i Grindsted. 

Vi har derfor taget hul på planlægningen af en 

"Løvfaldsfest" den 25. september i Sdr. Omme Multicenter. 

 

 

 

3. Med baggrund i den succes, som Thailandturen er, har vi 

valgt at tilbyde en ny kulturrejse i 2021. Når vi ikke gør det 

"hurtigere", er det fordi det kræver rigtig god tid at få en så-

dan rejse planlagt - både for rejseselsbaet og ikke mindst 

for deltagerne. 
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4)

Koordinations-UDV

✓ Gensidig information om

diverse aktiviteter...

✓ Invitation til hinandens ar-

rangementer...

✓ Overvejelser/aftaler ifm. bå-

de kommunal- og ældreråds-

valg i 2021...

3) Gode ideer fra

medlemmerne

4 Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke
3. Vi er naturligvis altid gladse for at få opfordringer og nye, 

gode ideer fra medlemmerne... Så kontakt osd, hvis du lig-

ger inde med en god idé. Så tager vi fat i den - opg ser, om 

der er såvel behov som muligheder for at effektuere den... 

4. Koordinationsudvalget. 

De to formænd har afholdt et møde om bl.a. gennemførelse 

af et mere formelt samarbejde, hvor økonomi, bestyrelses- 

og afdelingskulturer samt evt. andre praktiske ting skal iagt-

tages. 

a) En bestyrelses idé/ønske til et formelt samarbejde om et 

givet tema/arrangement/emne vurderes og aftales de to for-

mænd imellem, såfremt det ikke pr. definition skal lægges 

over i koordinationsudvalget. 

b)  Det videre forløb planlægges af de to formænd, der na-

turligvis i hver deres respektive bestyrelse kan trække på 

de eksisterende kompetencer/erfaringer. 

c) Den endelige plan for det aktuelle samarbejde og projek-

tets afvikling fremlægges for og godkendes i de to bestyrel-

ser. 

d)  Projektet gennemføres under ledelse/med deltagelse af 

en eller begge formændene. 

* 

Og med disse ord vil jeg gerne overgive beretningen til for-

samlingens evt. debat og godkendelse. 

* 

Dirigenten udbad sig evt. kommentarer eller spørgsmål... 

Dem var der ingen af, hvorefter dirigenten betragtede be-

retningen som godkendt 



Dirigenten gav ordet til kasserer Finn Lunde, der gennem-

gik hovedtallene i årets regnskab. 

Kassereren tilbød, at interesserede kunne skrive deres e-mail 

på en liste, hvis de ønskede det fulde regnskab tilsendt. 

Efter gennemgangen udbad dirigenten sig kommentarer eller 

spørgsmål. Da der ikke var nogen, gjorde firigenten igen lige 

opmærksom på, at regnskabet ikke skulle godkendes - men 

nu kunne betragtes som vedtægtsmæssigt fremlagt 



Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen inden tidsfri-

stens udløb. 

Følgende var opstillet: 

Ella Thomsen 

Jan Landstrøm,  

Kjeld A. Knudsen, 

Peter K. Hansen 

og 

Troels Gydum 

Alle var villige til at modtage genvalg - og alle blev genvalgt. 

Følgende var opstillet: 

Ingrid L. S. Christensen, der var villig til at modtage genvalg 

og blev genvalgt. 

Dirigenten forhørte sig, om der var noget til punktet eventuelt. 

Det var der ikke. 

Dermed betragtede dirigenten dagsordenen som udtømt, tak-

kede for god ro og orden under hele forløbet - og lukkede det 

officielle årsmøde. 


