
 

 
Ældre Sagen Nyborg – Lokalafdeling Nyborg-Ullerslev, Adelgade 6, 5800 Nyborg 

Telefon 6331 0555  - e-mail: as.nyborg@mail.dk 

Kontoret er åbent tirsdag og onsdag kl. 10-12 samt torsdag kl.13-15 

Formand for lokalbestyrelsen: Ib Kruse – tlf. 2467 4997 – e-mail: ib.kruse@mail.dk 

  
 

Referat fra møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 
 
 

Mødedato: 
 

Onsdag 14. august 2019 kl. 14 
 

Deltagere: 
 
 
 
 

Ib Kruse (IK)  formand 
Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 
Tommy Gedsø (TG) kasserer 
Bodil Sindal (BS) sekretær  
Birgit Laugesen (BL) 
Lizzi Petersen (LP) 
Dorit Myltoft (DM) 
Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS) suppleant 
Bo Thygesen (BT) suppleant 

 

Referat og dagsorden: 
 
1. Velkomst ved formanden 

 
2. Valg af ordstyrer – Irma Trebbien 

 
3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 

 
a) Møde torsdag 29. august kl. 13 med Peter Rindom og Torben Schack fra ÆS.  

Tema: Hvad gør vi i vores afdeling? Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. Fo-
regår i mødelokalet Adelgade. 

 b) Invitation til møde torsdag 12.september kl. 13 ”Det gode Værtskab” v/ IT 
 Mødet foregår i Café Danehof, Aktivitetscentret Sprotoften, Nyborg 
 Frivillige i social-humanitær gruppe er velkomne samt bestyrelsen. 
 c) Opdatering af hjemmeside vedrørende demensvenlighed. 

Der er ingen grund til at føje mere til vores hjemmeside ang. dette emne. 
 d) Dialogmøde onsdag 11.september i Fredericia. Det halvårlige møde med formand-

skaber i syddanske distrikter. PE og IK deltager. 
Emnerne er bl.a. Bevæg dig for livet, frivilligpolitik i kommunen. 

 e) Møde torsdag 29.august kl. 14 på Tårnparken vedrørende demensvenligt haveanlæg 
     Nedsat arbejdsgruppe med bl.a. Jonna Holze som deltager. 
 f) Nyhedsbrev udsendt vedrørende opstart af golfhold torsdag 15.august. En tidligere 
aktivitet, der fortsætter. Der er d.d. ni tilmeldte. 
 g) Invitation til it-frivillige til Digital Inspirationsdag 19. september med følgende ind-

hold: Digital dannelse, Fremtidens tv & streaming, It-sikkerhed, Smart Homes & 
Internet of Things. 

 h) Udsendt pressemeddelelse 24.07.2019 og nyhedsbrev vedrørende Bisidderordningen 
      Der er p.t. ingen informationer i pressen. 
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 i) Frivilligfest. Denne afholdes 24. april 2020. (For frivillige i perioden januar-
december 2019) 
 j) Modtaget ansøgning om 9.000 kr.til indkøb af 50 stk. højskolesangbøger til ”Syng 
med”. En enig bestyrelse godkender dette. 
 k) Der afholdes møde fredag 18.oktober kl. 10 i lokalet Adelgade 6 om emnet 
”Ulykkesforsikring og dækning” v/medarbejder fra Codan. 
Tilmelding annonceres i kommende lokalblad. 
 l) Invitation til deltagelse i ”frivilliguge” i uge 39. Herunder foredrag mandag 23. 
september i Ørbæk Midtpunkt. ’Lad os være friske sammen – vil du med? ’ 
ÆS deltager ikke i ugens løb, henviser i stedet til Senior Info. 
 m) Besøgstjenesten inviteres til ”Workshop” i Odense torsdag 5. september. Invitatio-
nen videresendt til Jørgen Sund Christensen, som har tilmeldt sig. 
 n) Modtaget legat på 20.000 kr. fra Frederik Christians Broust legat 
Et ophørt legat for vanskeligt stillede personer i Nyborg, herunder specielt pensionister 
og unge under uddannelse. En donation, som vi med glæde tager imod. 
 o) Næste møde i foredragsrækken om sundhed mv. afholdes onsdag 28. august. 
IK, PE deltager i denne arbejdsgruppe som repræsentanter for Ældre Sagen sammen 
med Seniorrådet og Nyborg Kommune.  
p) På FN’s internationale Ældredag afholdes temaeftermiddag ’Kan bedstemor gå i 
cowboystøvler?’ med inspiration til det gode ældreliv tirsdag 1. oktober kl. 14-17.   
Lokalitet oplyses senere. 
q) Forslag om at bestyrelsesmøder fremover afholdes kl. 12. Der startes med smørre-
brød. Opstart fra næste møde onsdag 9. oktober kl. 12. En enig bestyrelse vedtog dette. 
 r) Gennemgang og vedtagelse af  ‘Arbejdsopgaver områdeansvar of formål for Ældre 
Sagen Nyborg-Ullerslev 2019’.   
Med få rettelser er denne vedtaget. 
s) I anledning af Jørgen Sund Christensens 80 års fødselsdag har IK og IT aflagt besøg.  
t)  IK foreslår at aflyse kommende planlagte møde 4. september, hvilket besluttes. 
  
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Rolig aktivitet på området. Ledsagerne har været ude 2-3 gange, vågerne har ikke været 
i aktivitet. 
Der er 48 besøgsvenner og 59 besøgsværter. 
 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal   
Efter dødsfald i Ullerslev har der været afholdt møde med it-frivillige i området 2. juli. 
Ny kontaktperson er Marna Rasmussen. 
Der har ingen henvendelser været i caféen de sidste par gange. Stort set det samme i it-
caféen i Egeparken i Nyborg. 
Vi beslutter at fortsætte efterårssæsonen ud, hvorefter vi drøfter, om tilbuddet skal fort-
sætte. 
 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø  
Regnskabet ser fornuftigt ud. 

 
7. Motion v/Tommy Gedsø 

a) Forslag om ny aktivitet – Bordtennis 
En prøveperiode på fire gange à 20 kr., som betales af deltagerne. Derefter ser vi ti-
den an, om det er en aktivitet, der kan fortsætte. 

b) Forslag om ny aktivitet – Petanque i Vindinge 
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Der er allerede en gruppe i Vindinge som basis for en fortsættelse. 
 Bestyrelsen er enig i at fortsætte begge tiltag. 
 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 
1) Medlems status – til-/afgang. Der er tilkommet 59 medlemmer siden sidst. Vi har i 

alt 247 frivillige. 
 

2) Kontorets drift mv. 
Der ønskes en afløser til kontoret. 
Persiennerne fungerer ikke længere optimalt. Termokanderne er ligeledes i forfald. 
LP og TG tager sig af disse problemer. 
  

9. 
 

Kultur 
1) Birgit Laugesen: 

Der er indkøbt billetter til Cirkusrevyen 2020 til 3. og 10. juni 2020. 
Turen til Drejø blev udsolgt på to dage. 
Afholdes kulturmøde mandag 2. september. 

2) Dorit Myltoft: 
Forårshøjskolen planlægges til 4., 5. og 6. marts 2020. 

 
10. Kortspil v/LP og IK: 

Fortsætter uændret. 
 

11. Fundraising v/Peter Enevold 
a) Ansøgning om §79 midler til Demensarbejdet.  

Fremover søges samtidigt om §§ 18 og 79 midler. Nyborg Kommune afholder in-
formationsmøde om ansøgningsprocedure og nye retningslinjer tirsdag 20. august. 

b) Ansøgning til målrettet Spis sammen-arrangement 5.000 kr. 
Vi drøfter mål for anvendelse; primært mødet 12. september og resten til spisning 
for enlige mænd. 

c) Fået bevilget 13.300 kr. af puljen ”Sammen om demens”. SS og IT i arbejdsgruppe 
sammen med Jonna Holze og ønske om en demenskoordinator. Det foreslås at vente 
til forår 2020. 

 
12. Undervisning v/Karin Jensen 

Drøftelse og mulig beslutning om stop med aktiviteten lektiehjælp og skolevenner.  
Da Nyborg Kommunes økonomiske bevilling til Ældre Sagen de seneste 2 år er blevet 
formindsket med ca. 30.000 kr. (ca. 1/3 af tidligere bevilget beløb), har bestyrelsen 
besluttet at stoppe aktiviteten “Lektiehjælp” ved udgangen af 2019. Aktiviteten koster 
årligt ca. 10.000kr. 
Lektiehjælperne og skoleleder Karen Rasmussen inviteres til et møde, hvor der 
orienteres om beslutningen. I mødet deltager formand Ib Kruse, Irma Trebbien og 
Karin Jensen. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Ny vært i Ullerslev Forsamlingshus tiltrådt 1. august. Lagde ud med Spis sammen 
samme dag med 17 deltagere. 
 

14. Det Sker & Lokalblad  
1) Det Sker – deadline 08.10. (perioden 06.12.19 – 12.02.20) 
2) Lokalblad – deadline 19.09. (udkommer 09.10.19) 
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Det foreslås at annoncere efter nye frivillige på én side i lokalbladet. 
    

15. Orientering fra: 
1) Koordinationsudvalg: 
    a) Møde med medlem nr. 6.000. Fejres med sammenkomst på kontoret torsdag 15. 

august kl. 16.30. 
    b) Møde om frivillige og kommunen 14. august: Politikere og embedsmænd samt IK, 

PE og Sonja Lykkegaard deltog. Emnet var oprettelse af et korps af frivillige i 
kommunalt regi. 

    c) Ældrepolitisk ”½-vejs” møde” afholdes torsdag 12. september kl. 16-18 på Café 
Danehof, Sprotoften. Alle opfordres til at deltage.  
    

2) Distriktsaktiviteter: 
    a) Distrikt 6 inviterer til møde om ensomhed onsdag18.september kl. 9.30-15.00 i 

Hjallese Forsamlingshus. En social-humanitær temadag, hvor vi i bestyrelsen er vel-
komne. 

    b) Mangler akut ny kasserer i distriktet. 
 
3) Landsbestyrelsen: Intet nyt. 
 
4) Seniorråd: Systemet med Flextrafik ændres, men vil blive dyrere fremover. 

Ventetid på plejehjemsbolig er otte uger forudsat, man ikke ønsker et specifikt ple-
jehjem. 
 

5) Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: 
a) Styregruppemøde afholdes torsdag 15. august kl. 14.30. Deltagere er IK, Bitten 
Beck-Hansen og Sonja Lykkegaard. 
På forslag fra IK besluttede bestyrelsen, at vi fra 1.september 2019 ophører med at 
have folk i Senior Info om onsdagene, da der jo denne dag er lukket på Rådhuset. 

    b) Afholdt ”sommerfest” for frivillige mv. 2. juli. En succes. 
 

 16. Eventuelt  
Skilt på døren ændres, så der står ’Døren åbnes udad’ 
Hvor mange modtager det digitale nyhedsbrev? Knap 1.000 medlemmer. 
PE: Medlemmer har efterlyst hjertemassage. 
TG spørger efter substitut for kasserer. 
 

 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
9. oktober Ib Kruse 
13. november Birgit Laugesen 
11. december Dorit Myltoft 
 
Kommende arrangementer: 
28.-29. november Delegeret forsamling, Nyborg Strand 
Fredag 24. april 2020 Frivilligfest 


