
 

 
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 20. marts kl. 13 – Adelgade 6, Nyborg 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværende: 

Ib Kruse (IK)  formand 
Bodil Sindal (BS) sekretær  
Tommy Gedsø (TG) kasserer 
Lizzi Petersen (LP) 
Dorit Myltoft (DM) 
Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS) suppleant 
Bo Thygesen (BT) suppleant 
Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 
Birgit Laugesen (BL) 

 

Dagsorden og referat: 
 
1. Velkomst ved formanden 

IK bød velkommen med en særlig velkomst til vores suppleanter, Steen og Bo, 
 

2. Valg af ordstyrer: Dorit Myltoft 
 

3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Konstituering efter årsmødet 14. marts 

Der var genvalg til IK som formand, PE og IT som hhv. 1. og 2. næstformand, TG 
som kasserer og BS som sekretær. 
I løbet af april/maj drøftes arbejdsopgaver – områdeansvar og formål. 

b) Evaluering af årsmødet – alt i alt tilfredsstillende afvikling. 
Det var en god oplevelse at afholde mødet på Hotel Nyborg Strand (sal F) 

c) I løbet af et år afholdes to dialogmøder i landet med deltagelse af Landsbestyrel-
sen. Kommende møde finder sted onsdag 22. maj i Middelfart. IK g PE deltager. 

d) Et fællesmøde om opfølgning på høringssvar vedr. kvalitetsstandarder forsøges af-
holdt. Deltagere Seniorrådet, Ældre Sagen og Nyborg Kommune. 

e) Orienteringsmail af 8.3. fra Frivilligcenter Nyborg. Et tilbud fra Frivilligcentret om 
afholdelse af diverse kurser. Se www.frivilligcenter-nyborg.dk 

f) Orienteringsmail af 4.3. om generalforsamling i Frivilligcenter Nyborg 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes d.d. 

g) Dialogmøde 28.2. om foredragsrække i samarbejde Seniorrådet, Ældre Sagen og 
Nyborg Kommune om bl.a. ny sundhedsreform mm.   
I fravær af PE deltog IK. Næste møde afholdes onsdag 3. april, hvor IK og PE del-
tager. 

h) Information om pårørendekonsulenten, Nyborg Kommune 
i) Ansøgning om § 18-midler afsendt 21.2.2019. 



 

Side 2 af 3 

 

Der er søgt om 94.000 kr. til socialt arbejde. 
Der er søgt om 23.000 kr. til demenscafé fra § 79. 
I alt er der 800.000 kr. i puljen til fordeling. 

j) En støtteerklæring dat. 17.3. udarbejdet af IK ifm. med kommunens ansøgning om 
muligt tilskud til Sundheds- og lægehus er afsendt. 

k) IK orienterer om takkeskrivelse fra Bent Guul i anledning af tildeling af æresbevis. 
l) Rehabiliteringscenter Jernbanebo har af kommunen fået tildelt 300.000 kr. til akti-

viteter/ udendørs motionsredskaber i haven. 
TG og IK er inviteret til møde 4. april ang. muligheder. 
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
KJ har deltaget i demenscafé. Dette var en rigtig god oplevelse. 
 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal   
IT-caféerne i Ullerslev, Egeparken og Arkaden fungerer godt. 
IT-workshop viser sig at være en god idé med mange deltagere.  
Efter første kvartal evalueres mhp. fremtiden. 
 

6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø  
TG orienterede på fornuftig vis om regnskabet. 
 

7. Motion v/Tommy Gedsø 
Alle motionsformer kører yderst tilfredsstillende. 
Overvejer oprettelse af endnu et svømmehold. 
 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 
1) Medlemsstatus – til-/afgang 
2) Kontorets drift mv. 
Der er ønske om endnu en afløser. 
Ferielukning i perioden 7. juni – 5. august. 
 

9. 
 

Kultur 
1) Birgit Laugesen: 

Syng med i Nyborg er flyttet til Plejecenter Svanedammens aktivitetsrum på 1. sal 
(elevator). Der synges 9. og 23. april, 7. og 21. maj med Ruth Bruun ved klaveret. 
Der er planlagt tur til Als og Danfoss Universe torsdag 2. maj. Annonceres.  

2) Dorit Myltoft: 
Forårshøjskolen afvikles i næste uge – denne gang med venteliste. 
Første uge i september med tema Norden i Nyborg. Aksel Andersen vil fortælle om 
Nyborg i Norden i formiddagscafé. 
Den nystartede fortællegruppe er en succes. Fortsætter til formiddagscaféen med 
fortælling. 
DM foreslår, at fortællegruppen kan besøge børnehave eller små klasser et besøg. 
Foreslår opstart af skrivegruppe = livshistorie. 

 
10. Kortspil v/LP og IK: 

Bridge mandag med Kirsten Madsen som primus motor. 
Bridge tirsdag med Arne Slagor og Bjarne Sørensen som primus motor. 
Tirsdagsholdet ønsker at spille i maj måned. Dette er OK. 
L’hombre mandag med Erna Nielsen som primus motor. 
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11. Fundraising v/Peter Enevold 
Intet nyt. 
 

12. Undervisning v/Karin Jensen 
KJ har modtaget godkendt børneattest på ny frivillig lektiehjælper. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
På Søndre Skole afholdes forårsudstilling kommende weekend. 
Der udleveres orientering om aktiviteter i Ullerslev i relation til Ældre Sagen. 
I uge 17 er der Spis sammen, hvilket kommer Spis Sammen deltagere til gode. Delta-
gerne er pensionister, par såvel som enlige. (Karin: 2. maj?) 
 

14. Det Sker & Lokalblad  
1) Det Sker – deadline 28.3.19 (perioden 7.6. – 19.8.) 
2) Lokalblad – deadline 4.7.19 (udkommer 1.8.19) 
    

15. Orientering fra: 
1) Koordinationsudvalg: 

Der afholdes møde 17. april med direktør Marianne Stentebjerg, Nyborg Kommune, 
Dette mhp. ønske om at rekruttere frivillige i kommunens regi. PE og IK deltager. 

2) Distriktsaktiviteter: 
Distriktsledelsesmøde i Hjallese 21. marts. IK deltager. 

3) Landsbestyrelsen: Intet nyt. 
4) Seniorråd: Intet nyt. 
5) Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: Intet nyt. 
 

 16. Eventuelt  
BS: Spørgsmål om nyt nøglesystem har tidligere været rejst. Skal der følges op på det? 
Der findes for nuværende ikke behov herfor. 
BS: Hjertestarter. Er den registreret? Ja. 
SS: Venteliste til plejehjemsbolig/beskyttet bolig. Se kommunens venteliste. 
SS: Skal der fortsat være åbent onsdag i Senior Info? Drøftes på fællesmøde. 
TG/IK: Der arbejdes på forsikring af indkøbte maskiner på Husflidsskolen (ejet af ÆS). 
LP: Opdatering af nøgleudlevering til frivillige. 

 
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
17. april Peter Enevold 
29. maj 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: 
Tirsdag 9. april kl. 9.30 Årsmøde i Distrikt 6 (for alle best.medlemmer) 


