
 

 
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 5. februar 2020 kl. 12.30 – Adelgade 6, Nyborg 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud fra: 

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 v/formanden 

 
2. Valg af ordstyrer 

Irma Trebbien 

 
3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 

a) Ændring af bestyrelsesmøder 2020 
Vi besluttede at ændre mødedato fra 22. til 29. april d.å. 
Ny konsulent Iben Løvstad kommer på besøg denne dag. 

b) Ændring af beslutningsprotokoller 
Pga. uklare formuleringer besluttede vi følgende: 
Kørselsudgifter: Frivillige får dækket kørselsudgifter med statens laveste takst, 
hvis man kører mere end 10 km. Se Standardbilag: Regnskabsbilag 9.1 
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Lokalafd
elingens-oekonomi/Regnskabsbilag 
Bilag: Generelle bilag lægges på hjemmesiden sammen med bestyrelsesreferater 
Opslagstavler: Kun interne oplysninger og materiale fra Ældre Sagen ophæn-
ges. 

c) Årsmødet 26. marts 2020 
Hans Jørgen Jensen udfærdiger materiale, så det kan fremvises på skærm (sang, 
regnskab, kandidater på valg) 
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Årsmødet er annonceret, men annonceres også i Lokalavisen Nyborg. 
Birgit Laugesen, Tommy Gedsø og Bo Thygesen genopstiller ikke. 
Peter Enevold, Irma Trebbien og Steen Sørensen genopstiller. 
Nye kandidater er Merete Ahlmann-Jensen og Rie Petersen som suppleanter. 
Lene Larsen og Kirsten Rasmussen har sagt ja til at føre regnskabet i stedet for 
Tommy. Lene Larsen skal gerne indtræde i bestyrelsen som kasserer. 
Steen Sørensen har sagt ja til at overtage motionsaktiviteter efter Tommy. 

d) Frivilligfesten 24. april 2020 v/BL 
Konceptet bliver det samme som tidligere. Underholdning venter vi på!  
Beslutning: Deltagere er frivillige frem til ult. 2019. 

e) Udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder 
Det foreløbige referat sendes først til formanden, efterfølgende udsendes til dem 
i bestyrelsen, der har deltaget i mødet. Sluttelig udsendes det endelige referat. 
Det besluttes at sætte fast punkt på dagsordenen: Godkendelse af sidste referat. 

f) Lejekontrakt på Husflidsskolen (bilag vedlagt) Blev godkendt af bestyrelsen. 
g) Mail til Jette Abildskov i Ældre Sagen 

Kun webmaster Søren Torpe er ansvarlig for lokalafdelingens hjemmeside. 
h) Indstilling af Tommy Gedsø til modtagelse af Frivilligprisen 

En enig bestyrelse godkender denne indstilling. 
i) Møder med mulig kasserer og suppleanter 

Se pkt. 3c. 
j) Opsigelse af lokaler til ”Mistet den allernærmeste” 

Til orientering. 
k) Afslutningsarrangement 3.1.20 for frivillige i Senior Info 

IK, PE, IT og LP deltog i denne sammenkomst. 
Flere var ikke informeret om muligheden for digitalt nyhedsbrev. 
Vi skal gøre en større indsats for at udbrede viden om dette. 

l) Kampagne mod ensomhed sammen med Codan 
Denne kampagne har resulteret i positive tilbagemeldinger for så vidt angår be-
søgsvenner. 
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 

I januar har der været to vågninger, en gang ledsager. 
Handy mænd 13½ timer både i november og december. 
Besøgstjeneste 48 aktive besøgsvenner og 59 værter. 
Ældre Sagens kampagne mod ensomhed har indtil nu givet tre henvendelser. 
Desværre er der syv vågere, der har valgt at stoppe. Tilbage seks aktive vågere. 
 

5. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
Marineforeningen har ønsket kursus i grundlæggende IT. Opstart i dag med tre 
deltagere. 
Nyborg Kommune har rettet henvendelse til os mhp, ønske om indretning af lokalet 
i Arkaden til it-café. Møde i slutningen af denne uge. 
Workshops og it-café kører meget tilfredsstillende. 
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6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø 

Årsregnskab 2019 m.m.  Meget tilfredsstillende. 
 
 

7. Motion v/Tommy Gedsø 

Alle områder kører yderst tilfredsstillende. Dog med undtagelse af bordtennis med 
kun to deltagere. 
Qi Gong kan måske igangsættes til efteråret. 
 

8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

a) Medlemstatus til-/afgang 
Der er p.t. 5.004 medlemmer. 246 er frivillige. 

b) Kontorets drift m.v.  
Der er ingen engelsklærer. Tvivlsomt om male-kursus kan fortsætte. 
LP har lavet en opgørelse over medlemmer i kommunens landsbyer. 
Fremover skal der i lokalbladet oplyses om muligheden for Mobilepay. 

 
9. Kultur 

a) Birgit Laugesen: 
Billetter til Cirkusrevyen sælges fredag. 
BL ønsker at fortsætte i kulturudvalget 

b) Dorit Myltoft: 
Der er p.t. 34 tilmeldte til forårshøjskolen (max. antal 40) 
 

10. Kortspil v/LP og IK 
Intet nyt. 
 

11. Fundraising v/Peter Enevold 

Bevilling af 10.000 kr. til ”Danmark spiser sammen” i april 2020 
Samme procedure som tidligere. 
 

12. Undervisning v/Karin Jensen 
Da hjælp til undervisning sluttede ult. 2019, udgår dette punkt fremover. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Alle aktiviteter kører tilfredsstillende. 
 

14. Det Sker & Lokalblad 

a) Det Sker – deadline 13.3.2020 (perioden 5.4.-18.6.2020) 
b) Lokalblad – deadline 5.3.2020 (udkommer 26.3.2020) 

 
15. Orientering fra: 

Koordinationsudvalg: 
a) Referat fra møde december 2019 

b) Det gode Ældreliv. Møde 27. februar om livet med kronisk sygdom 
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 Opfordring til at deltage i disse temamøder, som er samarbejde med kommunen, 
Ældre Sagen og Seniorrådet. 
 
Distriktsaktiviteter: 
a) Temadag i Kulturgruppen 25. februar 2020:  
     Skab budskab, værtskab og inspiration. 

 
Landsbestyrelsen: 
a) Orientering fra møde 9.12.2019 

b) PE udpeget til at indgå i en arbejdsgruppen om ”Kommunevalget 2021” 
 
Seniorråd: 
Myndighedsafdeling er flyttet til Ringvej. 
 

16. Eventuelt 
SS bringer nyt lejemål på bane. Intet nyt. 

   
 
 
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Onsdag 18. marts kl. 12.30 Bodil Sindal 
Onsdag 29. april kl. 12.30  

Onsdag 10. juni kl. 12.30  

Onsdag 12. august kl. 12.30  

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 26. marts 2020 kl. 17 Årsmøde Hotel Nyborg Strand 

Onsdag 15. april 2020 kl.  Årsmøde i Distrikt 6 

Fredag 24. april 2020 Frivilligfest 


