
 

 
Ældre Sagen Nyborg – Lokalafdeling Nyborg-Ullerslev, Adelgade 6, 5800 Nyborg 
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Kontoret er åbent tirsdag og onsdag kl. 10-12 samt torsdag kl.13-15 
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Referat fra møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 
 

Mødedato: 
 

Onsdag 17. april 2019 kl. 13 – 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 ved formanden 

 
2. Valg af ordstyrer - Irma Trebbien 

 
3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 

a) Første gennemgang og drøftelse af ”Arbejdsopgaver – områdeansvar og formål” 
Anden gennemgang ved kommende møde i maj. 

b) Dialogmøde 3. april og 6. maj. Foredragsrække i samarbejde med Seniorrådet, Æl-
dre Sagen og Nyborg Kommune.  
Der har til nu været afholdt møder i februar og april. Næste møde i maj. Det er pla-
nen at gennemføre 2-3 arrangementer i løbet af efteråret 2019.  

c) Orientering om støtteerklæring af 30.3. til projekt om ensomme hjemmehjælps-
modtagere. Erklæringen var udsendt til bestyrelsen inden mødet. 

d) Tilsendt kommunen udkast til ensomhedsstrategi – ’Sammen om at fremme fælles-
skaber’. Vi afgiver ikke høringssvar. 

e) Tilskud fra § 18-midler.  Jf. Sundhedsudvalget er vi tildelt 55.000 kr. i lighed med 
sidste år, hvilket ikke er tilfredsstillende. 

f) Møde 4. april på Jernbanebo vedrørende krolfbaner og træningshave 
350.000 kommunale kroner til indretning. Yderst tilfreds med indretningen. 
PE: Foreslår at ansøge om afsatte penge til demensformål til forsøg med arrange-
menter i demenshaven. 

g) Evt. valg af Hanne Grove til Distrikt 6’s kulturgruppe 
Kulturgruppen har drøftet denne mulighed. En enig bestyrelse bakker op om forsla-
get. 

h) Indbydelse til årsrapportmøde 30. april i Middelfart. TG og IK deltager. Oriente-
ring. 
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4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 

I marts måned har ni ledsagere været aktive. Hjælpende hånd har været aktiv i ca. 20 
timer. Der har ingen vågninger været. 
Eftermiddagsarrangement for social-humanitære frivillige afholdes torsdag 12. septem-
ber kl. 13-15.30 på Café Danehof med Tina Schiller fra ÆS. 
 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal   
IT-caféerne fungerer optimalt. Dog med begrænset antal deltagere i Egeparken. Vi 
overvejer fremtiden på kommende møde torsdag 2. maj. 
Kursus Se og hør, hvad og hvornår du vil, afholdes 24. april. Fire deltager. 
IT-møde i Distrikt 6 afholdes 30. april med seks deltagere. Emnet er bl.a. lokalafdelin-
gers anvendelse af sociale medier, bl.a. Facebook.  
BS melder tilbage desangående til bestyrelsen. 
Torsdag 2. maj afholdes møde med alle it-frivillige. Vi skal drøfte aktiviteter i efteråret. 
To nye frivillige er tilmeldt. 
 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø  
Aktuelt regnskab er tilfredsstillende. 
 

7. Motion v/Tommy Gedsø 

Der er fuld deltagelse på alle hold. 
 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

1) Medlemsstatus – til-/afgang 
Siden 1. januar er tilmeldt 91 nye medlemmer. Med afgang er der + 34 nye med-
lemmer d.d. I alt 4.712 medlemmer. 

2) Kontorets drift mv. 
Der mangler en afløser til kontorgruppen. 
Det besluttes at købe navneskilte til dem, der ikke har. Pris 55 kr./stk. 
Der afholdes kontormøde torsdag 2. maj. 

 
9. 
 

Kultur 
1) Birgit Laugesen: 

Den annoncerede udflugt til Sønderjylland 2. maj har p.t. 15-16 tilmeldte. Fore-
spørgsel til vognmand Erik Lund, om turen kan gennemføres? 
Der er to billetter til cirkusrevyen onsdag 19. juni til salg. 
Desværre ingen fondspenge til indkøb af sangbøger. Kulturudvalget drøfter, hvad 
man ønsker fremover. Bestyrelsen afventer henvendelse derom på ny. 
Da flere oplever, at Tennishallen er for kold i januar måned, foreslås det at flytte 
frivilligfesten til mej måned. Beslutningsforslag fremlægges på næste møde. 

2) Dorit Myltoft: 
Forårshøjskolen forløb tilfredsstillende. Arrangørerne ønsker specifikt regnskab til 
orientering. 
Der er aftalt møde med KinoVino mhp. filmforevisninger efteråret 2019. 

 
10. Kortspil v/LP og IK: 

Fortsætter som hidtil. Snart lukkes ned til ferie. 
 

11. Fundraising v/Peter Enevold 
 Afslag fra Veluxfonden på ansøgning om køb af sangbøger til ”syng med” 



 

Side 3 af 3 

 

 
12. Undervisning v/Karin Jensen 

Intet nyt. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 

Forårsudstilling på Søndre Skole forløb tilfredsstillende. 
Øvrige aktiviteter fungerer optimalt. 
 

14. Det Sker & Lokalblad  
1) Det Sker – deadline 8. juni (perioden 9.8. – 14.10.) 

2) Lokalblad – deadline 4. juli (udkommer 1.8.19) 
    

15. Orientering fra: 
1) Koordinationsudvalg: 

Der er afgivet høringssvar om den strategiske byplan vedr. plads til nyt plejehjem. 
D.d. afholdes møde med kommunen ang. frivilligkorps. 

2) Distriktsaktiviteter: 
Referat fra årsmødet 9. april i Hjallese 
Henvendelse til ny formand om navne på nye medlemmer til fagudvalgene. (IK/BS) 

3) Landsbestyrelsen: Intet nyt. 
4) Seniorråd:  Nyt sundhedshus er et godt tiltag, men det kan betyde, at vi får en dårlig 
plejehjemsløsning. 
5) Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: Intet nyt. 
 

 16. Eventuelt  
SS: Seniorrådets netop udgivne blad drøftes. Annoncering. 
SS: Kommunens opgave at byde nye velkommen forsøges overdraget til frivillige fra 
Turistforeningen. 
Tillæg til Lokalavisen Nyborg – Mitnyborg.nu kan findes her: 
http://mitsvendborg.dk/?page_id=22841  
Meget fin artikel om stolegymnastik på Jernbanebo.  
Næste magasin udkommer til september. 
 

 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
29. maj kl. 13 Tommy Gedsø 

12. juni Karin Jensen 

14. august Ib Kruse 

4. september Birgit Laugesen 

9. oktober Dorit Myltoft 
13. november Lizzi Petersen 

11. december Bodil Sindal 
 
Kommende arrangementer: 
28.-29. november Delegeretforsamling, Nyborg Strand 


