
 

 
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 12. august 2020  – Adelgade 6, Nyborg 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud fra: 

Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 

Bodil Sindal (BS) sekretær  
Tommy Gedsø (TG) kasserer 

Birgit Laugesen (BL) 

Lizzi Petersen (LP) 

Dorit Myltoft (DM) 

Karin Jensen (KJ)  

Steen Sørensen (SS) suppleant 
Ib Kruse (IK)  formand 

Bo Thygesen (BT) suppleant 

 
Dagsorden og referat: 

 

1. Velkomst v/formanden 

Pga. afbud fra IK bød PE velkommen. 
 

2. Valg af ordstyrer 

Irma Trebbien 

 
3. Godkendelse af referat fra 24. juni 2020 

Godkendt. 
 

4. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Modtaget brev om lokaletilskud for 2019 – kr. 91.246,40 

Orientering. Drejer sig om lokalet Adelgade 6 og Husflidsskolen. 
b) Formand og næstformand deltager i Dialogmøde i Middelfart 9. september 

Planlagt at IK og IT deltager.  
c) nsøgt om ”omkostningsdækning” hos ÆS Kr. 9.215,13. Drejer sig bl.a. om ud-

gifter ifm. annoncering for årsmødet. Se sidste referat. 
d) Møde 2. september om fordeling af paragraf 18 og 79-midler 

Fremover behandles disse to §§ som én ansøgning. Efter aftale med Nyborg 
Kommune er planen, at ÆS indgår en aftale for en treårig periode. 

e) Evt. nyt om coronasituationen 
Det er under al kritik, at der ikke informeres tilstrækkeligt fra Landsorganisatio-
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nen. 
Husk straks af informere til Søren Torpe, hvis der sker ændringer til hjemmesi-
den. Pt. ingen grund til at indrykke annonce, men PE sørger for nyhedsbrev. 
Mødelokalet på Adelgade kan med 35 m2 rumme 17 personer. 

f) Årsmødet på Nyborg Strand bliver i Sal A. Ingen sang. 
Der annonceres i Lokalavisen Nyborg svarende til sidste annoncering - om alt 
fortsætter som nu. De allerede trykte programmer anvendes. 
TG har givet tilsagn om at fortsætte med kassererposten frem til årsmødet 2021. 

g) Sammenkomst for frivillige. v/Birgit Laugesen 
I slutningen af dette år arrangeres en frivilligfest dækkende frivillige i 2019 og 
2020.  
Det vedtages at afholde festen på DSB Kursuscenter, Knudshoved.  
Der skal hurtigst muligt bestilles lokaler samt underholdning. 

h) En henvendelse til IK ang. livsfortællinger. Nyborg Kommune arbejder med 
tilsvarende. Vi samarbejder med kommunen, så det bliver ensartet. DM arbejder 
med noget tilsvarende. PE aftaler med DM, når svar fra kommunen er modtaget. 

 
5. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 

To besøgsvenner har ønsket ikke længere at fortsætte med denne funktion. 
Et spørgsmål om tilbagebetaling for deltagelse i træ- og snedkerværkstedet på Hus-

flidsskolen afgøres af IK, som er ansvarlig leder af denne funktion. 
 

6. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
IT-café begynder igen til september. Indtil videre i Arkaden. Workshop kommer 

ikke i gang lige straks. 
Der er it-møde i Distriktet 20. august. Tema bl.a. om MitID ved Digitaliseringssty-

relsen. Fra vores lokalafdeling deltager otte. 
IT-møde 21. august for alle it-frivillige i lokalafdelingen. Her skal drøftes MitID 

samt workshop, som gerne skal i gang med nye friske kræfter. 
Tre personer har ønsket ikke at fortsætte som it-frivillige. Håber nye henvender sig 

efter opslag i vores lokalblad. 
Lokalesituationen. Efter besøg på Tårnparken fandt vi ikke egnede lokaler der. 
Der gøres nyt forsøg sammen med kommunens repræsentant på Landmanden. 
 

7. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø 

Modtaget regnskab pr. 31. juli 2020. 
Regnskabet ser godt ud, men der har heller ikke været aktiviteter af betydning. 
Evt. planlagte arrangementer i uge 17 flyttes til uge 45. 
TG fortsætter som kasserer frem til årsmødet 2021. 
Motion varetages af SS, og rollen som kontorleder varetages af PE. 
Nyt rengøringsfirma: LP undersøger muligheder. 
 

8. Motion v/Tommy Gedsø 

Alle aktiviteter er godt i gang. 
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9. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

a) Medlemstatus til-/afgang: 
D.d. har vi 5.015 medlemmer i lokalafdelingen. En tilgang på 224 og en afgang 
på 138 indtil videre. 227 frivillige. 

b) Kontorets drift m.v.: 
Der er ikke længere undervisning i engelsk. Foreløbig afventer vi situationen. 
Kursus i maling står på stand by. Nye lokale-muligheder undersøges. 
En henvendelse om ny aktivitet – ølbrygning. Projektet kræver en ansvarlig fra 
bestyrelsen. 
Vi har flere T-shirts i overskud. Nogle med Ældre Sagens logo. Disse gemmes. 
Andre med Senior Info logo kasseres/sendes til genbrug. 
To på kontoret ønsker ikke længere at fortsætte. LP forsøger at finde nye. 
Drøftelse af ændrede åbningstider på næste møde. 
 

10. Kultur 

a) Birgit Laugesen: 
Underholdning med Kogsbølle Køkkenband i KinoVino tegner som en succes. 
BL har sendt brev til Svanedammen vedr. ophør af Syng Sammen arrangemen-
ter. Skyldes bl.a. stort arbejde med opsætning af borde og stole. Fremover an-
vendes Menighedshjemmet. Koster leje 300 kr./gang. 

b) Dorit Myltoft: 
Ved næste møde i kulturgruppen 7. september drøftes, om der skal afholdes for-
årshøjskole i 2021. Film i KinoVino kommer først i gang primo 2021. 
 

11. Kortspil v/LP og IK 
Der er indkøbt nye spillekort. 
Retningslinier fra Danmarks Bridgeforbund følges. 
 

12. Fundraising v/Peter Enevold 

Ansøge om midler fra ”Sommerpakke fra ÆS” kr. 21.045,57 

PE søger gerne på vores vegne senest 30.9.2020. Alle kan komme med idéer – ikke 
mindst kulturgruppen. 

Aktiviteter kan være stort set alt, men skal være offentligt tilgængelig for alle 65+. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Gåturene har været i gang sommeren over.  
Kortspil startes, ”syng med” gennemføres evt. i større lokale. 

 

14. Det Sker & Lokalblad 

a) Det Sker – deadline 20.9.2020 (perioden 27.11.2020 – 10.2.2021) 

b) Lokalblad – deadline 18.9.2020 (udkommer 15.10.2020) 
 

15. Orientering fra: 
Koordinationsudvalg: Møde med kommunens udvalgsformænd, embedsmænd m.fl. 
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planlægges. 
Primo september møde ang. høringssvar på kommende års budget. 
 
Distriktsaktiviteter: Årsmøde afholdes mandag 5. oktober 2020 i Hjallese Forsam-

lingshus. I den store sal er der plads til max. 78 deltagere. Afventer indbydelse. 
 
Landsbestyrelse: Se referater på Frivilligportalen. Aktuelt er der 900.000+ med-
lemmer. 
 
Seniorråd: Budget eller ønsker til dette for 2021 drøftes. 
 

16. Eventuelt 
Pga. coronasituationen mødes vi til kommende bestyrelsesmøde kl. 13.  
Servering kaffe m/brød. 
SS har fået en forespørgsel om fotoklub.  
BS foreslår besøg i Ældre Sagen, København. 

   
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 

Onsdag 16. september kl. 13.00 Irma Trebbien 

Onsdag 7. oktober kl. 12.30  

Onsdag 11. november kl. 12.30  

Onsdag 9. december kl. 12.30  

 
Kommende arrangementer: 
Torsdag 17. september 2020 kl. 17 Årsmøde Hotel Nyborg Strand 
 


