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Referat fra møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 
 

Mødedato: 
 

Onsdag 20. februar kl. 13 – Adelgade 6, Nyborg 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud fra: 

Ib Kruse (IK)  formand 
Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 
Bodil Sindal (BS) sekretær  
Tommy Gedsø (TG) kasserer 
Bent Guul (BG)  
Birgit Laugesen (BL) 
Lizzi Petersen (LP) 
Mary Jørgensen (MJ)   
Dorit Myltoft (DM) suppleant 
Karin Jensen (KJ) suppleant  
Peter Enevold (PE) 1. næstformand 

 

Dagsorden og referat: 
 
1. Velkomst ved formanden 

IK bød velkommen. 
 

2. Valg af ordstyrer 
Forslag Irma Trebbien – vedtaget. 
 

3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) IK deltager i møde 28. februar om foredragsrække sammen med Seniorrådet.  

I dette møde deltager sundhedschefen Mette Ladegaard samt BG, og repræsentanter 
fra Seniorrådet. PE er pga. ferie fraværende. 

b) Frivilligcenter. Der afholdes årsmøde og generalforsamling 27. februar. 
c) Evaluering af frivilligfesten 25. januar. 

Overvejende positive tilbagemeldinger. Dog vil vi overveje tid og sted. 
d) Træværkstedet/Husflidsskolen. Arrangement vedr. donation fra Albani afholdt 18. 

februar. 30.000 kr. til indkøb af to drejebænke. En super donation, som kommer 
mange til gode. Alle maskiner mærkes med Ældre Sagens logo. 
Det skal undersøges nærmere, hvorledes vi forholder os vedr. indbo- og ulykkesfor-
sikring for brugerne. 

e) Stolegymnastik på Jernbanebo. Avisen har lavet artikel herom. Dette i forhold til 
Det gode Liv. Vi afventer at se artiklen. 

f) Ansøgt § 18-midler. Ansøgningsfrist 28. februar. 
g) Årsmødet torsdag 14. marts. Annonceres i Lokalavisen Nyborg uge 9. 

TG laver en pjece med dagsorden, regnskab og sang til uddeling.  
Hans Jørgen Jensen laver PowerPoint, som Søren Torpe bliver ansvarlig for. 
Foreslåede kandidater til suppleant-poster bliver Steen Sørensen og Bo Thygesen. 
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Det blev vedtaget at indstille Steen Sørensen og Bo Thygesen som suppleanter. 
 Dirigent Hans Henrichsen. 
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Orienteringsmøde om demens 26. februar for frivillige på demenscafeen og ledsage-
gruppen. Ca. 14 deltagere ~ 2/3 af muligt antal. 
I januar har ledsagerne været i aktivitet 11 gange, mens vågerne har været ude fem gan-
ge. 
Hjælpende hænder har været aktive i otte timer i Nyborg og tre gange i Ullerslev. 
Mogens Blidegn holder pause i ca. et halvt år. 
Spisning for enlige mænd på Hotel Villa Gulle havde 14 deltagere. 
Spis sammen på Café Danehof med ca. 50 personer. 
Jørgen Sund Christensen oplyser, at der p.t. er 47 besøgsvenner og 57 besøgsværter. 
 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal   
For ansøgte penge ved Ældre Sagens IT-pulje 2018 er der bevilget 13.000 kr.  
Der er indkøbt en MacBook Air 2018 13,3” 256 GB til 11.500 kr. Desuden Office Ho-
me program til 1.100 kr. 
Begge tilbud om it-kurser er blevet aflyst pga. for få tilmeldte. 
IT-workshop er pga. tekniske problemer i Arkaden flyttet til IT-lokalet i Adelgade. 
De første par gange med et stort besøg til dette forholdsvis lille lokale. 
En forespørgsel fra it-caféen om at deltage ved årets forårsudstilling 23.-24. marts i 
Søndre Skole drøftes. KJ kontakter Hans Jørgen Pedersen for bl.a. at forhøre, hvorledes 
Ældre Sagen markeres. 
 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø  
TG orienterede på tilfredsstillende vis om regnskabet, som dog for tiden er lidt lavvande 
pga. indkøb af billetter til Cirkusrevyen. 
 

7. Motion v/Tommy Gedsø 
Intet nyt – alt kører planmæssigt. 
 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 
1) Medlemsstatus – til-/afgang. Siden 1.1. har der været en nettotilgang på 19 medl. 
2) Kontorets drift mv. 
     Indsamling af ssmtykkeerklæringer: Der mangler to af disse for nuværende. 
 

9. 
 

Kultur 
1) Birgit Laugesen: Der er kommet aflysning af forpremieren d.d. på The end of the 

Rainbow pga. sygdom. ÆS havde 19 personer tilmeldt. 
Cirkusbilletterne blev hurtigt udsolgt. Nogle ganske få er dog fortsat til salg. 
BL har kontaktet Nyborg Kommune, direktør Marianne Stentebjerg, da der er 
mangler ved indgåede aftaler ved brug af Bastionen. 
Kommende Syng sammen tirsdag 12. marts vil foregå på Plejecenter Svanedammen. 
Næste kulturmøde bliver mandag 4. marts. 

2) Dorit Myltoft: Intet nyt. 
 

10. Kortspil v/LP og IK: 
Ansvarlig for bridgeholdet  mandag bliver Kirsten Madsen. 
 

11. Fundraising v/Peter Enevold 
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a) 10.000 kr. bevilget til Spis Sammen i april 
b) Velux Fonden ansøgt om sangbøger – intet nyt. 
c) 13.000 kr. bevilget til IT-området – se pkt. 5. 
 

12. Undervisning v/Karin Jensen 
Der er for tiden tre aktive lektiehjælpere. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
26 deltagere ved Spis sammen-arrangement. 
Syng sammen er en stor succes med 30-40 deltagere. 
Nyoprettet læsekreds kører fint. 
 

14. Det Sker & Lokalblad  
1) Det Sker – deadline 29.3.19 (perioden 7.6. – 19.8.) 
2) Lokalblad – deadline 5.3.19 (udkommer 4.4.19) 
    

15. Orientering fra: 
1) Koordinationsudvalg: 

Referat fra møder hhv. 23. januar og 7. februar med vicekommunaldirektør Søren 
Møllegaard og ældre- og sundhedschef Mette Ladegaard. 
IK refererer fra disse møder. Et kommende problem bliver mangel på plejehjems-
pladser. 

2) Distriktsaktiviteter: Intet nyt. 
Dog har IT oplevet et væsentligt problem i den social-humanitære gruppe, idet Di-
strikt 6 i samarbejde med Distrikt 3 indkalder til møde med fokus på besøgstjene-
sten. 

3) Landsbestyrelsen: 
     Referat fra møde 29. januar 2019. IK fremhæver nogle betragtninger. 
4) Seniorråd: På sidste møde blev plejehjemsstrukturen fremlagt. 
 Nyt blad om Seniorrådet blev præsenteret ved reception. Udleveret til borgere +60 i  
     Nyborg Kommune. 
5) Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: 
    Møde afholdt 24. januar: IK orienterer om dette styregruppemøde. Et problem, at der 
    fortsat mangler frivillige som værter. 
 

 16. Eventuelt  
Intet herunder. 
 

 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
20. marts Irma Trebbien 
17. april 
29. maj 
12. juni 
14. august 
4. september 
9. oktober 
13. november 
11. december 
 
Kommende arrangementer: 
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Torsdag 14. marts kl. 17 Årsmøde – Hotel Nyborg Strand 
Tirsdag 9. april kl. 9.30 Årsmøde i Distrikt 6 (for alle best.medlemmer) 


