
 

 
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 11. december 2019 kl. 12.30 – Adelgade 6, Nyborg 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværende: 

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

 
Dagsorden og referat: 

 
1. Velkomst v/formanden  

Ib Kruse bød velkommen. 
 

2. Valg af ordstyrer   
Irma Trebbien 
   

3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Drøftelse om evt. nedlæggelse af aktiviteten ”Når 2 bliver til 1” 

IT orienterer. Denne aktivitet nedlægges med udgangen af året med den begrun-
delse, at efterspørgslen er for lille til, at der kan oprettes hold kontinuerligt. 
IK opsiger lokalet på Slotsmøllen. 
I kommende lokalblad orienteres om andet tilbud i kirkeligt regi. 

b) Orientering om henvendelse fra Marineforeningen 
Marineforeningen ønsker oprettelse af et IT-kursusforløb primo januar. Ønsket 
er grundforløb, regneark og mobilepay. Dette gør vi med glæde.  

c) Modtaget ny folder ”Frivilligkoordinator” 
Frivillige, der tilbyder sig direkte til Landsforeningen, skal vi straks henvende 
os til. Se, hvad der kan tilbydes. 

d) Orientering om §§ 18 og 79 midler (vedlagt) 
IK har fra Nyborg Kommune med tak modtaget bevillingsbrev på 100.000 kr., 
som dækker både §§ 18 og 79. 
Ønsket er et skriftligt tilsagn fra kommunen om en treårs bevilling. 

e) Årsmødet torsdag 26. marts 2020 
Følgende ønsker ikke at genopstille: Birgit Laugesen, Tommy Gedsø og Steen 
Sørensen. Irma T. og Peter E. genopstiller. 
Som gæster er inviteret sundheds- og ældrechef Mette Bill Ladegaard, formand 
for ældreudvalget Carsten Kudsk samt formand for Seniorrådet Ebbe Hajslund. 
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Ordstyrer Hans Henrichsen takker ja til hvervet som ordstyrer. 
f) Henvendelse fra Golfklubben v/PE 

Tilbud afventes. Annonceres i kommende lokalblad. 
g) Møde i Demensgruppen 21. november 2019 v/PE 

Demensgruppen følger arbejdet med at realisere demensstrategien. Aktuelt er 
der et ønske om at trække på Ældre Sagens ekspertise. 
Det er et spørgsmål, om vi som forening kan gøre mere for demente? 

h) Digitalt nyhedsbrev. 
PE har sammen med Søren Torpe deltaget i møde i Hjallese. 
Vores forening har 987 modtagere af det digitale nyhedsbrev.  
Der skal gøres en indsats for at få flere til at modtage dette.  
Der er fremstillet visitkort med anvisning. 

i) Frivilligprisen. 
Frist for indstilling af kandidater er 20. januar 2020. Uddeling 24. februar på 
Bastionen. 
På baggrund af de forslag, der måtte blive indsendt til IK, overlades det til 
formandskabet at beslutte, hvilke af de foreslåede kandidater, der skal indstilles 
til Frivilligprisen. Det besluttedes også, at formandskabet således er bemyndiget 
til at fravælge indkomne forslag. 
Det er på vegne af hele Ældre Sagens lokalafdeling, at formandskabet indstiller 
en kandidat. Og enkelte bestyrelsesmedlemmer indstiller derfor ikke andre 
forslag til modtagere af prisen som er frivillige i Ældre Sagen  
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Vågerne har ikke været i brug, ledsagerne har været ude to gange. Hjælpende hæn-
der laver opgørelse for november og december. 
 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
Program for de første tre måneders workshop er på plads. 
IT-caféen i Arkaden fortsætter, hvorimod caféerne i Egeparken og Ullerslev lukker 
med udgangen af 2019. 
 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø 
Regnskab pr. 30.11.2019 (udsendt) 
 

7. Motion v/Tommy Gedsø 
Fortsætter planmæssigt. 
 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 
a) Medlemstatus til-/afgang: D.d. er vi 4.964 medlemmer. En tilgang på 284 for 

hele året. I alt har vi 251 frivillige. 
b) Kontorets drift m.v.: Undervisning i engelsk ophører indtil videre. 

Det besluttes at fortsætte med samme rengøringsfirma til trods for langsomme-
lig modtagelse af regning. 

 
 Kultur 

a) Birgit Laugesen: 
b) Dorit Myltoft: 

Intet nyt. 
Aktivitetslederne i formiddagscafe, læsekreds, kortspil og syng sammen orienteres 
om nye priser på kaffe/te pr. 1. januar 2020. 
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LP fremsender mailadresser på aktivitetsledere til IK, som orienterer om beslut-
ningen om nedsatte deltagerpriser. 

 
10. Kortspil v/LP og IK 

Intet nyt. 
 

11. Fundraising v/Peter Enevold 
Intet nyt. 
 

12. Undervisning v/Karin Jensen 
Lektiehjælp ophører med udgangen af dette år. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Orientering. Til april oprettes et gå hold. 
 

14. Det Sker & Lokalblad 
a) Det Sker – deadline 5.2.2020 (perioden 5.4.-18.6.2020) 
b) Lokalblad – deadline 5.3.2020 (udkommer 26.3.2020) 
Intet at bemærke. 
 

15. Orientering fra: 
Koordinationsudvalg: 
Møde 13. december 2019. Bl.a. evalueringsmøde. 
 
Distriktsaktiviteter: Intet nyt. 

 
Landsbestyrelsen: 
a) Orientering fra Delegeret forsamlingen 28. og 29. november 2019 
   IK og PE deltog. Ny landsformand Preben Staun. Kontingentforhøjelse varslet. 
b) Landsbestyrelsesmøde 28. og 29. oktober 2019  
     Ældre Sagen deltager i samarbejdet mellem DGI og DIF. 
      Det understreges, at vores lokalafdeling er meget aktiv. 
      Nye retningslinjer er på vej fsa. Teamwiever.  
 
Seniorråd: PE orienterer fra mødet d.d. 
 
Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle:  
Ved møde 14.11. med alle frivillige blev det besluttet, at Senior Info ophører 31. 
december 2019 (se vedlagte). 
Torsdag 9. januar 2020 kl. 14 inviterer kommunen de frivillige i Senior Info til nyt-
årskur. Tilmelding til Dina Riggelsen diri@nyborg.dk   
IT-cafeen fortsætter uændret om fredagen. Vi har modtaget takkekort fra Social-og 
Sundhedschefen med tak for samarbejdet til alle frivillige værter. Flot artikel har 
været bragt i Fyens Stiftstidende 9. december.  
LP påtager sig at afmelde de frivillige værter. 
 

16. Eventuelt 
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Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Onsdag 5. februar 2020 kl. 12.30 Lizzie Petersen 
Onsdag 18. marts kl. 12.30 Bodil Sindal 
Onsdag 22. april kl. 12.30  
Onsdag 10. juni kl. 12.30  
Onsdag 12. august kl. 12.30  
Onsdag 16. september kl. 12.30  
Onsdag 7. oktober kl. 12.30  
Onsdag 11. november kl. 12.30  
Onsdag 9. december kl. 12.30  
 
Kommende arrangementer: 
Torsdag 26. marts 2020 kl. 17 Årsmøde Hotel Nyborg Strand 
Onsdag 15. april 2020 kl.  Årsmøde i Distrikt 6 
Fredag 24. april 2020 Frivilligfest 


