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Referat fra ekstraordinært møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 
 

Mødedato: 
 

Onsdag 24. juni 2020 kl. 13.30 – Adelgade 6, Nyborg 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud fra: 
 
 

Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 

Bodil Sindal (BS) sekretær  
Tommy Gedsø (TG) kasserer 
Birgit Laugesen (BL) 
Lizzi Petersen (LP) 
Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS)  
Ib Kruse (IK)  formand  
Dorit Myltoft (DM) 
Bo Thygesen (BT) suppleant 

 
Dagsorden og referat: 

 

1. Velkomst v/næstformand 
Peter Enevold bød velkommen og hilste mange gange fra Ib. 
 

2. Valg af ordstyrer 
Irma Trebbien 
 

3. Meddelelser 
a) Aflysning af aktivitet for demente. Dette betyder, at puljemidler fra Nyborg 

Kommune på 12.000 kr. ikke er anvendt til dette formål. Kommunen undersøger 
mulighed for overførsel til 2021 
Spis sammen uge 17 flyttes til uge 45. Der laves det, der oprindeligt var planlagt 
helt i lighed med tidligere år. 

b) Kommende Sundhedshus, hvor Peter Enevold får sæde i udvalget. 
c) Cykelhold v/Ole Poulsen er af Destination Fyn indstillet til årets Bike Island 

pris i kategorien ”bedste cykeloplevelse og initiativ”. Super. 
d) Der er ansøgt om 9.215,13 kr. ved Ældre Sagen for tab af aflyste arrangementer 

pga. corona. Beløbet dækker udgifter til årsmøde, annoncer samt husleje til Hus-
flidsskolen. 

e) LP indkøber håndsprit. IT indkøber øvrige værnemidler i det omfang, det bliver 
nødvendigt (visir, mundbind mm.). Den enkelte ansvarlige vurderer, om der er 
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behov for hjælpe-/værnemidler. 
f) Kontoret åbnes uge 33 – 11. august. 
g) Kommende årsmøde afholdes som tidligere meddelt torsdag 17. september kl. 

17 på Hotel Nyborg Strand. Der skal ny tilmelding til. Tidligere tilmeldinger 
gælder ikke mere. 
 

4. Lokalblad 
Kommende lokalblad har deadline 7. juli og udkommer primo august. 
På forsiden noteres denne tekst: ”Da vi i skrivende stund (primo juli) ikke tør spå 
om, hvordan corona situationen ser ud, og hvilke retningslinjer fra Sundhedsstyrel-
sen, der er gældende, når vi starter indendørsaktiviteter til september, opfordrer vi 
jer alle - frivillige som deltagere - til at gå ind på vores hjemmeside og se, om der 
er ændring i aktiviteterne, inden I møder op, eller kontakt kontoret. 
Pas på jer selv og andre: hold afstand, sprit af og vask hænder. 

Bestyrelsen” 
Vi annoncerer aktiviteter som sædvanligt. 
Søren Torpe skal straks orienteres, hvis der sker ændringer. 
 

5. Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 
 Som udgangspunkt går vi ud fra, at alle aktiviteter kan begynde til september. En 

forudsætning for dette er, at retningslinjerne udstukket af Ældre Sagen følges. 
Hvilket vil sige overholde en afstand på én meter, ved sang to meter, areal 2 
m2/person, hvilket svarer til ca. 15 personer i vores mødelokale. 

     Der må kun opholde sig én person i vores køkken ad gangen. 
Hvis vi lejer os ind, skal vi følge udlejers retningslinjer. 

Nyborg Kommune har sendt retningslinjer til vores lokalafdeling. Disse svarer til 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Hvis der er behov for større lokaler midlertidigt, peges der på Menighedshjem-
met og KinoVino. Andre lokaler kan også komme på tale. 

Demenscaféen annonceres foreløbig til at begynde 5. oktober. 
Cirkusrevy: Billetter købt til dette års forestillinger kan byttes til næste år. 2. eller 9. 

juni. BL og LP aftaler, hvorledes dette praktisk lader sig gøre. 
Rengøring: Det besluttes, at brugere spritter borde og armlæn inden aktiviteten star-

ter. 
Der er usikkerhed om retningslinjer ved kortspil.  

Vi håber og regner med at der udsendes nærmere retningslinjer for diverse aktivite-
ter fra Ældre Sagen. 

Hovedrengøring: Der skal gøres hovedrent, inden vi begynder primo september. Det 
besluttes at finde nyt rengøringsfirma. TG 

 
6. Den aflyste frivilligfest v/Birgit Laugesen 

BL fortæller om evt. planer som erstatning for den aflyste frivilligfest.  
Vi drøftede muligheder fremover. En konklusion blev, at denne skal afholdes i slut-

ningen af året, hvilket vil sige med udgangen af 2020. 
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BL er ansvarlig for afholdelsen. 
 

7. Orientering om regnskab v/Tommy Gedsø 
Situationen taget i betragtning ser regnskabet fornuftigt ud. 
 

8. Orientering fra koordinationsudvalg v/Peter Enevold 
a) Kommunens håndtering af corona situationen er grebet fornuftigt an 
b) Kommunens budget 2021 ser ud til, at der er grund til at tro, at der ikke kommer 

besparelser på ældreområdet. 
 

9. Eventuelt 
BL drømmer om at lave karneval til foråret 2021. 
LP fortæller, at der er kommet nye kort til l’hombre. 
PE intern rokering i Seniorrådet. 

   
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Onsdag 12. august kl. 12.30 Bodil Sindal  
Onsdag 16. september kl. 12.30  
Onsdag 7. oktober kl. 12.30  
Onsdag 11. november kl. 12.30  
Onsdag 9. december kl. 12.30  
 
Kommende arrangementer: 
Torsdag 17. september 2020 kl. 17 Årsmøde Hotel Nyborg Strand 


