
 

 
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 
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Referat af møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 
 

Mødedato: 
 

Onsdag 29. maj 2019 kl. 13 – Adelgade 6, Nyborg 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 
 
 

Ib Kruse (IK)  formand 

Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Tommy Gedsø (TG) kasserer 

Birgit Laugesen (BL) 

Lizzi Petersen (LP) 

Dorit Myltoft (DM) 

Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS) suppleant 
Bodil Sindal (BS)   
Bo Thygesen (BT) 
Irma Trebbien (IT) 

 

Dagsorden og Referat: 

 
1. Velkomst ved formanden  

Tillykke til Lizzi med fødselsdagen g.d. 
 

2. Valg af ordstyrer 

Dorit Myltoft 
 

3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Anden gennemgang og drøftelse af ”Arbejdsopgaver – områdeansvar og formål” 

Enkelte rettelser drøftet. IK sender til BS. Den nu rettede udgave sendes efter fær-
diggørelse til bestyrelsen, men sendes igen sammen med dagsorden for næste møde. 

b) Forslag om at aflyse bestyrelsesmøde 12. juni 2019. Besluttet. 
c) Forslag om at ”Frivilligfesten” flyttes til april eller maj måned 2020. IK og BL 

Godkendt. Husk information til de frivillige. 
d) Tilbagemelding fra Dialogmøde i Middelfart 22. maj 2019. IK og PE 

Emner var bl.a. aktuel ældrepolitik, sundhedsreform og formandens tanker om ud-
vikling af ÆS. Et delemne vedr. brandsikring på plejehjem overdrages til K-
udvalget. 

e) Drøftelse af vores fortsatte engagement i ”skolevenner mv.” IK, KJ og IT 
De fire aktuelle skolevenner har positive oplevelser med aktiviteten, hvor grænsen 
for frivillig indsats bestemt er svær at trække.  
Drøftes igen på et kommende B-møde. 

f) Afholdt møde 20. maj 2019 om mulig petanque ved Vindingehallen. 
Henvendelse fra privat klub om at blive organiseret i ÆS-regi ser vi positivt på. 
IK og TG arbejder videre. 

g) Modtaget spørgeskema om ”generationsmødeaktiviteter”  - IK og KJ 
Besvares af KJ. 
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h) Referat fra møde 6. maj 2019 vedrørende foredragsrække med kommunen. 
Samarbejdet mellem kommunen, Seniorrådet og Ældre Sagen er udfordret af for-
skellige synsvinkler på formen. Næste møde er 3. juni PE deltager. 

i) Invitation til møde 11. juni 2019 om fremtidens haveanlæg på demenscenter 
IT deltager. 

j) Modtaget tilbud om foredrag om Nedsat Hørelse - Vi går ikke videre. 
k) Modtaget invitation til samarbejde om nytårskoncert med symfoniorkesteret 

En invitation fra Odense er besvaret. Vi har egne tilbud i Nyborg. 
l) Ældre Sagen og Codan tilbyder at komme og fortælle om dækning ved ulykkesfor 

sikring. 
SS arbejder videre med et arrangement i egne lokaler om det specielle produkt, der 
er udviklet af landsorganisationen i samarbejde med Codan. 

m) Møde 28. maj 2019 med gruppen af ”hjælpende hænder” IK og IT  
Orientering om gode drøftelser, hvor vores frivillige øjensynligt trækker fornuftige 
grænser for deres indsats. 

n) Møde 14. august 2019 om kommunalt frivilligkorps 
IK og PE deltager i regi af K-udvalget i møde med ledende embedsfolk og udvalgs-
formænd om kommunens eget frivilligkorps (som ÆS er betænkelig ved). 

o) Forsikring af vores drejebænke på Husflidsskolen. 
Forsikring er nu tegnet. 

p) Henvendelse fra  Møllevangkirken i Århus (er udsendt til bestyrelsen) 
Husk at kun billeder fra Ældre Sagens centrale arkiv samt egne optagelser må an-
vendes i afdelingen. 
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Handy-mænd har været ude 15 gange. Øvrige aktiviteter forløber planmæssigt. 

 
5. IT-arbejde v/Bodil Sindal   

2. maj afholdt godt møde med it-frivillige. Drøftede forskellige muligheder og ud-
fordringer. Forslag om større ændringer forelægges bestyrelsen. 

 
6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø  

Økonomisk opfølgning er udsendt. Ingen bemærkninger.  
 

7. Motion v/Tommy Gedsø 
God aktivitet. Blikket er snart rettet mod næste sæson. Aktivitet med bordtennis 
overvejes positivt. PE ”rykker” golfklub vedr. evt. tilbud til august. 

 
8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

1) Medlemsstatus – til-/afgang: pt 4740 medlemmer, netto plus 60 i år. 
2) Kontorets drift mv.: Mangler pt. en ekstra afløser. 
3) Referat fra afholdt kontormøde 2. maj 2019 v/ TG og LP. 
     Mobile Pay og Bookingsystem kort drøftet. Referat af møde medsendes referatet. 
 

9. 
 

Kultur 

1) Birgit Laugesen: Nye udflugter overvejes. Ja til samarbejde om billetsalg med rabat 
til Musical i efteråret. 

2) Dorit Myltoft: Intet 
 

10. Kortspil v/LP og IK: 
Orientering; der er tjek på ansvarlige for kortspillet. 
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11. Fundraising v/Peter Enevold 

Ansøgning om projekt ”Sammen om demens”. 
Ansøgning til kommunen, svar ikke modtaget endnu. 
 

12. Undervisning v/Karin Jensen 

Intet nyt. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Pt. sommerpause i aktiviteter. 
 

14. Det Sker & Lokalblad  
1) Det Sker – deadline 5. august (perioden 4.10.-16.12.2019) 

2) Lokalblad – deadline 4. juli (udkommer 1.8.2019) 
    

15. Orientering fra: 
1) Koordinationsudvalg: 
 a) Orientering om planlagt Ældrepolitisk møde 12. september 2019 PE 
          Et midtvejs politisk debatmøde. Afholdes 16-18 på Café Danehof. 

b) Afholdt møde 1. maj 2019 v. PE - Orientering 
c) Møde med udvalgsformænd og ældrechefen 18. september 
     Orientering, traditionelle ”top”-møde 
d) Møde med ledende embedsmænd 19. september 2019 
     Orientering, traditionelle møde vedr. Ældre Sagens mange aktiviteter. 
e) Orientering om besparelser på ældreområdet og avisartikler herom v. PE og IK 
Meget skuffende og overraskende, at der skal spares yderligere 15 mio. på ældreom-
rådet, herunder ikke mindst at tidligere kommunale kerneopgaver overvejes over-
draget til frivillige foreninger (her siger ÆS klart NEJ). 

2) Distriktsaktiviteter: 
     a) Kulturgruppen konstitueret 21. maj 2019: Hanne Grove koordinator. 
     b) Socialhumanitær gruppe konstitueret 21. maj 2019: IT og KJ koordinatorer. 
3) Landsbestyrelsen: 
 Referat fra møde 6. maj 2019: IK orienterede om hovedpunkterne. 
4) Seniorråd: Orientering. Specielt fokus på at få informationer om konkrete servicefor-
ringelser på ældreområdet. 
5) Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: Inter nyt. 
 

 16. Eventuelt  
Næste møde 14. august starter først kl. 14:00. 
Tanker om fremtidig start af B-møder med håndmadder mødt positivt, dagsorden-
sættes august. 

 
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
14. august Karin Jensen 

4. september Ib Kruse 

9. oktober Birgit Laugesen 

13. november Dorit Myltoft 
11. december Lizzi Petersen 

 
Kommende arrangementer: 
28.-29. november Delegeretforsamling, Nyborg Strand 


