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Referat fra møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 

 

Mødedato: 
 

Onsdag 16. januar 2019 kl. 13 – 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)  

Birgit Laugesen (BL) 

Lizzi Petersen (LP)   

Dorit Myltoft (DM) suppleant 

Karin Jensen (KJ) suppleant  

Mary Jørgensen (MJ) 

 

 

Dagsorden og referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 

IK bød velkommen. 

IT blev valgt som ordstyrer. 

 

2. Referat fra 12. december – opfølgning og endelig godkendelse 

Godkendt. 

 

3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 

a) Søgepuljer centralt fra ÆS  2019 (er udsendt) 

Det blev besluttet, at IT søger 13.000 kr. til indkøb af en Mac Book. Der søges ikke 

til motion eller social-humanitær. Der søges 10.000 kr. til Spis-sammen arrange-

ment i uge 17. PE laver ansøgning. 

b) Frivilligfesten fredag 25. januar 2019 

Kort gennemgang af aftenens forløb. Der uddeles 13 årsnåle. 

c) Årsmødet torsdag 14. marts 2019. Orientering om forløbet. 

d) PE er inviteret af Landsbestyrelsen til at deltage i arbejdsgruppe om koordinations-

udvalg. PE har accepteret. 

e) IT er inviteret af Landsbestyrelsen til at deltage i arbejdsgruppe om ”En værdig 

afslutning på livet”. IT har accepteret. 

f) Udvikling af antal frivillige og aktivitetsområder. Orientering 

g) Drøftelse af udpegning af stedfortrædere for vores kontaktpersoner. Det er vigtigt, 

at alle kontaktpersoner peger på en. Der er enighed om vigtigheden heraf.  

Alle ansvarlige for de konkrete områder vil nu gå i gang med dette. Vi håber således 

på, at vi på bestyrelsesmødet i april eller maj kan få tilrettet ”Arbejdsopgaver - om-
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rådeansvar og formål” med disse personer. 
h)  Foreslår at referater fra bestyrelsesmøder lægges  på hjemmesiden. 

Dette blev vedtaget og vil være gældende fra d.d. 

i) Kontaktpersoner ift. persondataforordningen – GDPR. 

Alle frivillige, som nævnes med deres navne i vores blade og på hjemmesiden, skal 

via en fuldmagtserklæring, mundligt eller pr. mail  give Ældre Sagen tilladelse til at 

deres navne nævnes. LP tilbyder at samle disse erklæringer i en samlet mappe. 
j) Landsorganisationen ønsker oversigt over, hvor mange gange vores vågere har væ-

ret aktive. IT. 

k) Strikkecafé i Senior Info. 

Nye aktiviteter skal godkendes af bestyrelsen, inden de igangsættes.  

Jf. beslutning af 9.5.2018 skal nye tiltag forelægges bestyrelsen med angivelse af 

forventede indtægter, udgifter, over-/underskud. Formålet hermed er i hvert enkelt 

tilfælde at give bestyrelsen mulighed for at forholde sig til de økonomiske konse-

kvenser af den foreslåede aktivitet for på denne måde at kunne overskue og styre 

afdelingens løbende økonomi. Ligeledes skal bestyrelsen have mulighed for at be-

slutte, om den foreslåede aktivitet skal igangsættes. 

 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 

IT foreslog, at efterårets eftermiddagsarrangement for de socialhumanitære frivillige 

kommer til at handle om “det gode værtsskab”. Bestyrelsen godkendte dette. 

Der har været én henvendelse om bisidder. 

Vågerne og ledsagerne har ikke været brugt i december. 

 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal  

Det ser ikke for lyst ud mht. tilmeldinger til forårets IT-kurser. Til gengæld er der god 

aktivitet i vores it-caféer. 

Nyt tiltag med it-workshop onsdag kl. 10-12 er i sin vorden. Største problem er det tek-

niske udstyr samt at annoncere temaerne uge for uge.  

En it-frivillig stiller egen pc-skærm til rådighed. 

 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø  

IK takkede Tommy for de tilsendte specifikationer til regnskabet og til årsmødet. 

TG orienterede på tilfredsstillende vis om regnskab 2018. 

Skal aktiviteten som lektiehjælper fortsætte?  Dette spørgsmål vil blive endeligt drøftet 

og besluttet, når vi kender resultatet af vores ansøgning til § 18-midler. 

 

7. Motion v/Tommy Gedsø 

Der er run på svømning med max. antal deltagere. Øvrige aktiviteter er OK 

 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

1) 1) Medlemsstatus – til-/afgang 

I løbet af 2018 er tilmeldt 343 nye medlemmer, mens 211 medlemmer er frameldt. 

Pr. 31.12.2018 har vi 4.680 medlemmer. 

2) 2) Kontorets drift mv. 

Der er inviteret 250 frivillige til arrangementet fredag 25. januar. 

 

9. 

 

Kultur 

1) Birgit Laugesen: 

Orienterer om kommende arrangementer. Der er utilfredshed med Bastionen, hvil-

ket indebærer, at nyt lokale til afholdelse af Syng sammen undersøges. 28. januar 
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afholdes møde med plejehjemmet Svanedammen om lokale. I samme forbindelse 

undersøges om der er sangbøger til rådighed. En mulighed vil være at søge Velux-

fonden (PE). 

2) Dorit Myltoft: 

Pga. valg til Europaparlamentet er der lukket i maj måned, hvilket indebærer at den 

planlagte tur til Strasbourg aflyses. 

 

10. Kortspil v/Mary Jørgensen 

Da MJ er sygemeldt, orienterede IK om følgende:  

L’hombre mandag får ny kontaktperson: Erna Nielsen. 

Bridge mandag og tirsdag: Arne Slagor og Bjarne Sørensen står foreløbigt for denne  

opgave. 

 

11. Fundraising v/Peter Enevold 

Bevilling fra Albani Fonden på 30.000 kr. til Træværkstedet. 

 

12. Undervisning v/Karin Jensen 

KJ afholder samtale med frivillig, der er interesseret i funktionen som lektiehjælper. 

 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 

Intet nyt. 

 

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) 

    

15. Orientering fra: 

1) Koordinationsudvalg: 

Møde med vicekommunaldirektør og ældrechef 23. januar 2019 

2) Distriktsaktiviteter: 

Referat fra distriktet dat. 8. januar er udsendt  

3) Landsbestyrelsen: Intet nyt. 

4) Seniorråd: Et samarbejde om en række informative arrangementer mellem Seniorrå-

det, kommunen og Ældre Sagen er foreslået og positivt modtaget. 

5) Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: 

 Temamøde for værterne/frivillige 14. januar 2019. Et positivt møde, hvor der bl.a. 

blev drøftet registrering af besøg (via computer), pårørendekonsulent, behandlingste-

stamente og fremtidsfuldmagt. 

 

 16. Eventuelt  

PE: Nyborg Kommune har udsendt invitation til uddeling af Frivilligprisen 2018 den 

28. januar. Indstilling til prisen er slut. Tilmelding til dagen inden 24. januar.  

I slutningen af dette år skal vi jf. beslutning taget sidste år tage stilling til evt. indstilling 

til denne pris for 2020. 

 

Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 

20. februar Bodil Sindal 

20. marts 

17. april 

29. maj 

12. juni 
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14. august 

4. september 

9. oktober 

13. november 

11. december 

 

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) 


