
 

 
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 16. september 2020 kl. 13.00 – 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 

Birgit Laugesen (BL) 

Lizzi Petersen (LP) 

Dorit Myltoft (DM) 

Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS) suppleant 
Bo Thygesen (BT) suppleant 

 
 
Dagsorden og referat: 

 

1. Velkomst v/formanden 
IK bød velkommen. 
 

2. Valg af ordstyrer 
Forslag Irma Trebbien – vedtaget  
 

3. Godkendelse af referat fra 12. august 2020 – godkendt  
 

4. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Årsmødet 17.september 2020 

Bestyrelsens beretning og fremtidige virke er udsendt til godkendelse. 
Der er d.d. 151 medlemmer tilmeldt. Mødet afholdes i Sal A 
Som dirigent foreslås Hans Henrichsen. Hans Jørgen Jensen er ansvarlig for 
fremvisning af slides. 
Som indlægsholdere ældrechef Mette Bill Ladegaard og formand for Ældreud-
valget Karsten Kudsk. Inviteret er formand for Seniorrådet, Ebbe Hajslund. 

b) Frivilligfest fredag 13. november 2020 – BL og IK 
DSB Kursuscenter, Knudshoved. Alt er på plads. Der er taget forbehold for evt. 
aflysning fsa. spisning og underholdning. 
Den bestyrelsesansvarlige skal indenfor eget område sørge for invitation af fri-
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villige fra perioden 1.1.2019 til d.d. IK udfærdiger invitation, som vi hver især 
udsender pr. mail. LP kan evt. være behjælpelig med mailadresser. 
Frist for tilmelding er 28. oktober til den bestyrelsesansvarlige, som derefter vi-
deresender samlet antal til Birgit Laugesen senest 1. november 2020. 

c) Delegeretmøde tirsdag 24.november 2020 
For første gang afholdes mødet over én dag. 

d) Møde om foredragsrække – sundhedsprogram - sammen med Seniorrådet og 
kommunen.  
Møde afholdt 15. september 2020. I alt var planlagt seks møder, hvoraf de fire 
er afviklet til nu. De resterende to møder afholdes i november og december, her-
af et i Ullerslev. ”Det gode fællesskab” og ”Fremtidsfuldmagt” 
Samarbejdet fortsætter fremover. 

e) Sundhedshuset v/IK og PE 
Der er fra kommunens side afsat 100 mil. kr. til projektet. Ca. 16 mil. kr. ydes 
fra staten. Hele grunden bebygges. Kun virksomheder med ydernummer får mu-
lighed for at leje sig ind. 

f) §§ 18 og 79 
Efter aftale med kommunen får Ældre Sagen 100.000 kr./år frem til 2024 uden 
specifik ansøgning. Skriftlig aftale herom er indgået og udsendt til bestyrelsen. 

g) Tur til Ældre Sagen, Snorresgade, København. 
For tiden kan det pga. byggeri ikke lade sig gøre. Tidligst juli 2021. 
Taget til efterretning. 
 

5. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Der har ikke været efterspørgsel efter vågere eller ledsagere. 
Pga. coronasituationen er demens-caféen udsat indtil videre. 
 

6. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
It-møde afholdt i Distrikt 6 20.8. med deltagelse af repræsentanter fra Digitalise-

ringsstyrelsen samt Julie Nathan fra it-afdelingen i Landsorganisation. 
Primære tema var information om MitID, som træder i stedet for NemID ult. 2021. 
21.8. afholdt it-møde med lokale it-frivillige. It-café i Arkaden planlægges til op-

start 4. september med anvendelse af nødvendige værnemidler så som visir, 
mundbind, handsker og afspritning. 

Workshops planlægges som ad hoc temaer med tilmelding pga. øget pladskrav. 
Hvis det ønskes, foreslår it-frivillige orientering til bestyrelsen og kontorpersonale. 
Som situationen er for tiden mht. Corona smitte, hvor man som it-frivillig er tæt på 
borgeren både i caféen og på evt. hjemmebesøg, besluttede bestyrelsen at lukke for 
denne mulighed indtil videre. 
Dette gælder ikke for workshops, som med begrænset deltagelse kan gennemføres 
under forudsætning af myndighedernes regler, som vi er bekendt med. 
 

7. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø 
a) Modtaget regnskab pr. 31. august 2020. Ser fornuftigt ud. 
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b) Nordea har meddelt at det fremover vil koste 1.000 kr./år at have konto. Taget til 
efterretning. 

 
8. Motion v/Tommy Gedsø 

Alle aktiviteter er i fuld gang. 
Ny leder af billard er Preben Memborg. 
SS undersøger mulighed for Qi Gong undervisning. 
 

9. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 
a) Medlemstatus til-/afgang: 5.018 medlemmer, 225 frivillige. 
b) Kontorets drift m.v.  

Der er ”ansat” to nye hjælpere på kontoret, Marianne Markvardsen og Thyra 
Rasmussen. 
Evt. mulighed for malerhold på Vestervold med samme underviser som før. 
Der renoveres på toilettet med ny Wc-kumme, håndvask og gulvbelægning. 
Ny rengøringsassistent er ansat. Der lejes en maskine til rensning af tæpper. 
Kontorets åbningstid torsdag ændres til kl. 10-12 snarest. 
En underviser har tilbudt undervisning i engelsk. 
Mødelokalet trænger til oprydning og genopfriskning (PE) 
Afspritning påhviler den, der skal bruge lokalet. Se på kalenderen, hvem der 
sidst har været i lokalet. Hvis der er gået over 48 timer, behøves der 
nødvendigvis ikke afsprittes borde og armlæn. 

c) Det blev besluttet, at der fremover skal tilføjes et ekstra fast punkt på dagsorde-
nen, som skal hedde ”Undervisning” 

 
10. Kultur 

a) Birgit Laugesen: Trods få tilmeldinger til KinoVino-arrangement gennemføres 
dette. 
Bytning af billetter til Cirkusrevy fra 2020 til 2021 forløb som planlagt. 
Syng med udsættes indtil videre. 

b) Dorit Myltoft: Foreløbigt afholdes der ikke formiddagscaféer. I 2021indtænkes 
andet mødested, hvor der er plads til flere deltagere. 
Der planlægges med film i KinoVino til foråret. 
Forårshøjskole planlægges ved næste kulturgruppemøde 2. november. Bliver i 
så fald 17.-19. marts. Bakkes op af bestyrelsen. 
 

11. Kortspil v/LP og IK 
Møde afholdt med aktivitetslederne for 2 x bridge og 1 x l’hombre. 
Henvendelse fra mulig underviser i bridge. 

 
12. Fundraising v/Peter Enevold 

Søge om ISOBRO-puljemidler + søgt om Sommerpakke-midler i Ældre Sagen til 
hhv. Kino/Vino arrangement og C.V.Jørgensen arrangement 
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13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Der var 24 deltagere til Spis Sammen i Ullerslev Forsamlingshus i september. 
Syng sammen er i september flyttet fra Dalgaard til Kultursalen pga. afstandskra-
vene i disse tider. Det er lidt problematisk, og der overvejes mulige løsninger. 
Gåturene om tirsdagen fra Sdr. Skole fortsætter, dog nu kl. 13. 
Kortspil er i gang med 20 deltagere. 
Læsekreds er ligeledes startet. 
Den 29. oktober er der musikalsk foredrag om C. V. Jørgensens tekster og musik i 
Kultursalen i Ullerslev. Titlen er Det Si'r Sig Selv.  

 
14. Det Sker & Lokalblad 

a) Det Sker – deadline 17.9.2020 (perioden 27.11.2020 – 10.2.2021) 
b) Lokalblad – deadline 18.9.2020 (udkommer 14.10.2020, perioden ult. 2020) 

 
15. Orientering fra: 

Koordinationsudvalg: 
a) Høringssvar til Budget 2021 
b) Afholdt møde 2.september 2020 
c) Møde med udvalgsformænd 26.august 2020 
d) Møde med kommunale ledere 21.oktober 2020 
Bodil indsender konstitueringsprotokol for K-udvalget efter vores årsmøde. 

 
Distriktsaktiviteter: 
a) Distriktsledelsesmøde 14.september 2020. Ingen deltagelse fra Nyborg-Ullerslev. 
b) Årsmøde 5.oktober 2020. IK tilmelder deltagere fra lokalbestyrelsen. 

Følgende tilmeldes: IK, PE, LP, KJ, SS 
 

Landsbestyrelsen: Intet nyt. 
 
Seniorråd: 
a) Møde afholdt 9.september 2020 
 

16. Eventuelt 
BS ønsker frem over indlæg til referatet på skrift. 
IK rettede en meget stor tak til BL for sin indsats og arbejde i hendes lange periode 

som bestyrelsesmedlem. Takken vil blive fulgt op på årsmødet i morgen. 
   
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Onsdag 7. oktober kl. 12.30 Peter Enevold 
Onsdag 11. november kl. 12.30 Tommy Gedsø 
Onsdag 9. december kl. 12.30 Karin Jensen 
 
Kommende arrangementer: 
Torsdag 17. september 2020 kl. 17 Årsmøde Hotel Nyborg Strand 
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