
 

 
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 13. november 2019 kl. 12.30 – Adelgade 6, Nyborg 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværende: 

Ib Kruse (IK)  formand 

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 
Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Bo Thygesen (BT) suppleant 

 
 
Dagsorden og referat: 

 

1. Velkomst v/formanden - IK bød velkommen. 
 

2. Valg af ordstyrer – Irma Trebbien 
 

3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Forslag til telefongodtgørelse (er udsendt). Vedtaget. 
b) Forslag til ændring af deltagerbetaling (er udsendt). Vedtaget. 
c) Forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder 2020 (er udsendt). Vedtaget. 
d) Forslag til ændring af kørselsbetaling for Hjælpende Hånd 

Det vedtages, at brugeren uanset afstand skal betale 20 kr. til den hjælpende 
hånd. Alle materialer indkøbes og betales af brugeren. 

e) Fastlagt foredragsrække om Sundhed for Alle – et samarbejde mellem Nyborg 
Kommune, Seniorrådet og Ældre Sagen: 
5.12.2019: Det gode seniorliv 
16.1.2020: Mulighed for hjælp og tilskud fra kommunen 
27.2.2020: Det gode liv med kronisk sygdom 
24.3.2020: Det gode fællesskab 
28.4.2020: Arveret og fremtidsfuldmagter 

f) Orientering om stiftelse ejendomskreditselskab 
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Landsorganisationen Ældre Sagen orienterer om, at de har stiftet et ejendoms- 
kreditselskab. Hjælp til belåning af fast ejendom i en sen alder. Hjælp til forbed-
ring af eksisterende bolig. 

g) Delegeret forsamlingsmøde på Hotel Nyborg Strand 28.-29. november 
IK og PE deltager. 

h) Dagsorden til årsmøde 26. marts 2020 (er udsendt) 
Udover vores to suppleanter er flg. bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Birgit Laugesen, Peter Enevold, Tommy Gedsø og Irma Trebbien. 
Tilkendegivelse om at fortsætte ønskes. TG’s to ansvarsområder, hhv. motion 
og regnskab skal deles. IT og PE vil gerne genvælges. 

i) Nyborg Kommunes frivilligpris.  Endnu ingen udmelding fra kommunen. 
j) Takkeskrivelse fra Irene Jacobsen. 

Ifm. vores tidligere bestyrelsesmedlems død oplæst takkeskrivelse fra familien. 
k) Aktivitetstilbud fra GF-fonden 

Et samarbejde med Ældre Sagen. Identitetstyveri, ulykker med el-cykler samt 
trafiksikkerhed og fornyelse af kørekort. Vi arbejder videre med dette tilbud. 

l) Besøg af ny foreningskonsulent Iben Løvstad 
Vi ønsker besøg af Iben Løvstad, som ud fra vores møderække i 2020 selv væl-
ger dato. 
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Vågerne har ikke været i aktivitet, ledsagerne to gange, frivillige hænder i Nyborg 
75 timer. 
Demens-caféens program for 2020 er færdiglavet af Jonna Holze. 
IT og KJ har deltaget i møde i Distrikt 6 med fokus på besøgstjenesten. 
 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
Det vedtages at nedlægge it-caféerne i hhv. Ullerslev og Egeparken Nyborg med 
den begrundelse, at der ingen eller kun et enkelt besøg forekommer. 
It-caféen i Arkaden fredage er en succes. Fortsætter uændret. 
Møde med it-frivillige afholdes 14.11.19, hvor ovenstående orienteres. 
Workshop fungerer med gennemsnitligt 14 deltagere pr. gang. Der ønskes mere 
plads. Derfor besluttes det, at mødelokalet kan benyttes de torsdage, hvor der ikke 
er andre reservationer. 
 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø 
Regnskab pr. 31. oktober 2019 ser fornuftigt ud. 
 

7. Motion v/Tommy Gedsø 
Cykelholdene omtales i bladet Aktiv i april 2020 
Svømning med 58 deltagere, cykling med 37 deltagere, traveture, krolf og billard 
fungerer optimalt. Ligeledes stolegymnastik i Tårnparken og på Jernbanebo. 
Tilbud om petanque har flere tilmeldte; uafklaret om bordtennis fortsætter i 2020. 
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8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

a) Medlemstatus til-/afgang. Brutto er medlemsskaren i dag øget til 4.921 med-
lemmer. Heraf er 254 frivillige. 

b) Kontorets drift m.v.  
Der er kommet tre nye til bladuddeling. Ingen tilbyder engelskundervisning. 
Maleholdet fortsætter indtil videre. 

Der er problemer med toilet, vandrør i køkken mm. Ejer tilskrives om nødvendigt. 
Hans Jørgen og Tommy er tovholdere på dette. 
Der udspandt sig en debat om at finde nye egnede lokaler. Forslag ønskes. 
 

9. Kultur 
a) Birgit Laugesen: 

Det går fint med tilmeldinger til årets julefrokost. 
b) Dorit Myltoft: 

Møde i kulturgruppen. Vi venter på nyhederne. Nyt tiltag er skrivegruppe, som 
har stor tilslutning. Forårshøjskolen 2020 er på plads. Ligeledes film i KinoVino 
 

10. Kortspil v/LP og IK 
Fortsætter uændret. 
 

11. Fundraising v/Peter Enevold 
Unipro tilbyder ??? kr. til Frivilligfesten. 
 

12. Undervisning v/Karin Jensen 
Vi ophører med dette tilbud i Ullerslev. KJ kontakter lektiehjælperne, takker og 
afrunder. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
KJ har deltaget i fællesspisning med 32 deltagere. En positiv oplevelse. 
Øvrige aktiviteter fungerer tilfredsstillende. 

 
14. Det Sker & Lokalblad 

a) Det Sker – deadline 20.11.  (dækker perioden 07.02-17.04.20) 
b) Lokalblad – deadline 20.11. (udkommer 9.1.2020) 
c) Erik Press er i gang med annoncetegning for 2020. Det ser lyst ud. 

 
15. Orientering fra: 

Koordinationsudvalg: 
DM orienterer om oprettelse af et biblioteksudvalg, hvor der kan deltage en person 
fra Seniorrådet. IK videregiver til PE. 
 
Distriktsaktiviteter: 

a) Møde i Kulturgruppen 14. november 2019 
b) Distriktsforsamlingsmøde 21. november 2019 
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c) Ældrepolitisk temadag 25. november 2019 
d) Orientering fra Distriktsforsamlingsmøde 30. september 2019 v/IK og KJ 

Enighed om at LP forsøger en undersøgelse på antal medlemmer i specifik-
ke landsbyer i Nyborg og Ullerslev. 

e) Distriktsledelsesmøde 28.10.19. IT orienterer.  
 

Landsbestyrelsen: 
Mødereferat fra 24. september 2019: IK orienterer om bl.a. ekspertdag om ”Den 
ældre, medicinske patient”. Fra Aarhus forslag om analyse fsa. Senior Boligselska-
ber. Er der behov for disse?  
 
Seniorråd: Intet at referere. 
 
Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: 
Møde 14. november 2019 med alle frivillige i Senior Info 
Et punkt på dagsordenen er ’fremtiden’. 
 

16. Eventuelt 
Spørgsmål om referater med diverse bilag gemmes i mapper på kontoret? 
Låsemekanisme på udvendig dør. 

   
 
 
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
11. december Dorit Myltoft 
 
Kommende arrangementer: 
28.-29. november 2019 Delegeretforsamling, Nyborg Strand 
Torsdag 26. marts 2020 kl. 17 Årsmøde Hotel Nyborg Strand 
Onsdag 15. april 2020 kl.  Årsmøde i Distrikt 6 
Fredag 24. april 2020 Frivilligfest 


