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Referat fra møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 

Mødedato: 
 

Onsdag 12. december 2018 – Adelgade 6, Nyborg 

 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud fra: 

Ib Kruse (IK)  formand 

Peter Enevold (PE) 1. næstformand  

Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 

Bodil Sindal (BS) sekretær  

Tommy Gedsø (TG) kasserer 

Bent Guul (BG)  

Lizzi Petersen (LP) 

Mary Jørgensen (MJ)   

Dorit Myltoft (DM) suppleant 

Karin Jensen (KJ) suppleant  

Birgit Laugesen (BL) 

 

Dagsorden og referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 

Ordstyrer: Peter Enevold 

 

2. Referat fra 14. november – opfølgning og endelig godkendelse - godkendt 

 

3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 

1. Redigeret dagsorden og orientering om årsmødet torsdag 14. marts 2019 

Inviteret til årsmødet er formand for Ældreudvalget Carsten Kudsk, som har takket 

ja. Desuden sundheds- og ældrechef Mette B. Ladegaard, som endnu ikke har be-

svaret. 

BG har tilbudt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet et år før tid, såfremt der kan fin-

des en kandidat, der kan tilføre bestyrelsen mere dynamik. 

IK redegjorde for forslag og samtaler med mulige suppleanter. 

På baggrund af denne gennemgang og redegørelse bekræftede BG sit ”tilbud” om at 

stille sit mandat til rådighed ved årsmødet 14. marts 2019. 

2. Blomster og kort til Marys 90 årsdag. Mary takkede for en flot buket. 

3. Orientering om dialogmøde om ensomhed 6. december på Rådhuset.   

4. Orientering om frivilligfesten fredag 25. januar 2019 

Alt er på plads. Ved samme lejlighed uddeles årsnåle. 

5. Muligt samarbejde med kommunen og Seniorrådet om emneforedrag v/Bent 

Der har tidligere været samarbejde mellem kommunen og ÆS omhandlende speci-

fikke sygdomme. Med succes. Nu foreslås et samarbejde mellem ovennævnte parter 

samt Seniorrådet. Bestyrelsen ser positivt på et samarbejde. Bent taler med Senior-

rådets formand.  

6. Underskrevet lejeaftale med Husflidsskolen 26. November. 

På årsbasis betales 12.000 kr. i husleje. Af dette beløb refunderes 70% af kommu-
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nen. 

7. Udarbejdet oversigt over Social-humanitære kontaktpersoner  

Denne oversigt skal ses som en hjælp for kommunens medarbejdere og ophænges 

på plejecentre mv.  

8. Nyt forslag til bestyrelsesmøder i 2019 

I forhold til tidligere aftalte møder i 2019 er der ændringer. 22. maj ændres til 29. 

maj, og 11. september ændres til 4. september. Dette vedtages. 

 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 

Jørgen Sund Christensen har dagligt forespørgsel på besøgsvenner. 

I øjeblikket er der 48 aktive besøgsvenner og 58 besøgsværter. Det er således ikke mu-

ligt at efterkomme alle ønsker. 

IT anførte, at frivillige, der arbejder med demente, skulle have et minikursus om de-

mens for at arbejde med dem, f.eks. frivillige i demenscafeen og vores ledsagere.  

Hvis bestyrelsen godkender det, vil der i 2019 blive afholdt en kursuseftermiddag sam-

men med Nyborg Kommunes demensleder og en demenskoordinator. 

Bestyrelsen godkendte det. 

 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal  

Der arbejdes for tiden med opstart af ny aktivitet, workshop. Planlægges til hver onsdag 

kl. 10-12 i Senior Info. Foreløbig for en periode af tre måneder; herefter evaluering. 

 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø  

Udsendt orientering og regnskab pr. 30. november. Ser tilfredsstillende ud. 

Det kniber med at få regninger på modtagne ydelser i rimelig tid. 

 

7. Motion v/Tommy Gedsø 

Alt kører rimeligt godt, og alle hold er stort set fyldt op. 

 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

1) 1) Medlemsstatus – til-/afgang: D.d. 4.696 medlemmer. 

2) Kontorets drift mv.: Fungerer tilfredsstillende 

 

9. 

 

Kultur 

1) Birgit Laugesen: Julefrokosten var en succes. Syng sammen er slut for dette år. 

2) Dorit Myltoft: Intet nyt. 

 

10. Kortspil v/Mary Jørgensen 

Der er bridge både mandag og tirsdag. 

 

11. Fundraising v/Peter Enevold 

Bevilget tilskud fra Lokalforeningspuljen. Ca. 9.000 kr. er modtaget. 

Afventer stadig svar fra Albani fonden, som er ansøgt mhp. indkøb af drejebænke til 

træværkstedet. 

 

12. Undervisning v/Karin Jensen 

Intet nyt. 

 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 

Der var 27 deltagere til sidste fællesspisning inden jul.  

Et ønske om forfatter-besøg til læsekredsen viser sig at være ret kostbart. 
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PE vil undersøge mulighed fra Veluxfonden. 

 

14. Det Sker & Lokalblad  

1) Det Sker – deadline 5.2.19 (perioden 5.4. – 18.6.) 

2) Lokalblad – deadline 5.3.19 (udkommer 4.4.19) 

     Møde med bogtrykker 23. november. IK refererer fra mødet med redaktionsudvalget 

samt bogtrykker. 

Søren Torpe webmaster noterer vigtigheden af at orientere om begivenheder både til 

Det Sker, men også til hjemmesiden. 

LP tilkendegiver, at det vil være vanskeligt for hende at få fat i alle frivillige 

uddelere mv. af bladet så tæt på nytår, da flere vil være på jule- og nytårsferie.   

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at anmode redaktionen om at tilrettelægge 

udgivelsesdatoerne således, at første nummer af bladet i 2020 ikke skal udkomme i 

første uge af januar. 

 

15. Orientering fra: 

1) Koordinationsudvalg: 

a) Møde afholdt 22. november 

PE orienterer om vigtigheden af, at vi lytter og noterer, når vi hører om nedskærin-

ger og mangel på service på ældreområdet. 

b) Møde med vicekommunaldirektør og Ældre-/sundhedschef 23. januar 2019 

Dette møde er opfølgning på tidligere afholdt møde. 

2)  Distriktsaktiviteter:  

Formand Jacob Dauerhøj og næstformand Ib Kruse fortsætter ikke i Distriktsbesty-

relsen, Distrikt 6, efter årsmødet i april. 

3) Landsbestyrelsen: 

Afholdt delegeretmøde 27.-28. november 

Ny landsformand bliver Preben Staun. Finn Lindekilde, Kerteminde, er nyvalgt i 

landsbestyrelsen. 

4) Seniorråd: Er omtalt løbende og refereret. 

5) Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: 

Møde med teamleder Trine Ulf Enslev 10. december. IK orienterer. 
 

 16. Eventuelt  

BG fortæller om opringning fra borger i Odense. Videresendt til Odense afdeling. 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 

16. januar 2019 kl. 13 Lizzi Petersen 

20. februar Bodil Sindal 

20. marts 

17. april 

29. maj 

12. juni 

14. august 

4. september 

9. oktober 

13. november 

11. december 
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Kommende arrangementer: 

Fredag 25. januar 2019 kl. 18 Frivilligfest – Tennishallen  

Torsdag 14. marts kl. 17 Årsmøde – Hotel Nyborg Strand 

Tirsdag 9. april kl. 9.30 Årsmøde i Distrikt 6 (for alle best.medlemmer) 


