
 

 
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 af møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 
 

Mødedato: 
 

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 12.30 – Adelgade 6, Nyborg 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 
 

Ib Kruse (IK)  formand 

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

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

 
Praktisk arrangør: Ib Kruse 
 

 
Dagsorden med referat. 

 

1. Velkomst v/formanden 
 

2. Valg af ordstyrer 
IT 

 
3. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 

a) Årsmøde 2020 – foreslår torsdag 26. marts 2020 kl. 17 på Hotel Nyborg Strand 
Godkendt. IK indberetter til landsorg. 

b) Frivilligprisen 
Drøftelse udsat til november-møde, da kriterier ikke er på kommunens hjemme-
side endnu. 

c) Tidligere næstformand Jørgen Jacobsen død – IK deltog i bisættelsen 
IK har skrevet meget fine mindeord til FS mv. 

d) Inventarliste – TG har udarbejdet en sådan 
Listen giver et godt overblik, kan til enhver tid trækkes på de centrale systemer. 
I den forbindelse drøftelse af en fremtidig fælles lagring af dokumenter, evt. ved 
brug af centralt system på Frivilligportalen. TG har bolden. 
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e) Frivilligcentret har 25. sept. afholdt Social Netværkscafé (er udsendt) 
PE deltog på vegne af Ældre Sagen. 

f) Besøg af Torben Schack og Peter Rindom 29. august 
Et fint møde med deltagelse af flere B-medlemmer. IK resumerede herunder om 
muligheden for at vi kan anbefale lokale restauranter til rabatordningen med 
ÆS. 

g) Tilbud om at spille petanque i Tårup 
I første omgang pænt nej tak til at indlede et samarbejde. Men ”nej tak” overve-
jes igen herunder et evt. samarbejde med Ørbækafdeling: TG. 

h) Temaeftermiddag om ’det gode ældreliv’ 1. okt. på Jobcentret 
1. arrangement af 4-5 foredrag i 2019/2020 i samarbejde med kommunen og 
Seniorrådet. Pænt med ca. 100 deltagere og et OK indhold. 

i) Modtaget lokaletilskud fra Nyborg Kommune 
Vi har i lighed med tidligere modtaget 70% af huslejen i Adelgade og på Hus-
flid-skolen som tilskud fra kommunen. 

j) Modtaget bevilling på 5.000 kr. til ”Danmark spiser sammen” i uge 45 
Kan ”kun” anvendes til spisningen for enlige mænd på Villa Gulle. 

k) Referat fra Demensgruppens møde 6. september v/PE 
Demensgruppen følger med i realiseringen af kommunens demensstrategi. Ak-
tuelt mere involvering af borgere/samfund med henblik på demensvenlighed. 

l) Møde 20. august vedr. nye regler ved ansøgning af §§ 18 og 79 midler 
IK orienterede om den nye fælles ansøgningsrunde samt muligheden for at ÆS 
kan få en f.eks. 3-årig aftale med kommunen om disse midler i stedet for at leve 
med usikkerheden om tilskuddets størrelse hvert år. 

m) Møde 12. november om generationsaktiviteter 
Invitation fra landsforeningen. Vi deltager ikke. 

n) Ansøgning om §§ 18 og 79 puljer (er udsendt) 
Det nye fælles ansøgningsskema giver også os selv overblik, men her første år 
har det været et meget stort arbejde IK måtte igennem for at udfylde skemaet. 
 

4. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Temaeftermiddag 12. september for social-humanitære frivillige 

IT orienterede om aktiviteten på nogle af aktiviteterne i august og september, 
ledsagetjeneste 3, vågere 2, handymænd (incl juni): 22 timer. 
Temaet den 12. sep var ”Det gode værtsskab”, godt engagerende arrangement for 
32 tilmeldte. 
En fælles aktivitet for vågere overvejes. 

 
5. IT-arbejde v/Bodil Sindal 

Workshops mandag eftermiddag velbesøgte, senest 7. okt med 15 deltagere. It-
cafeen i Arkaden ligeledes velbesøgt.  
På næste møde drøftelse af fremtidige workshop-aktiviteter . 
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6. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø 
På grundlag af udsendt materiale orienterede TG om, at økonomien i 2019 lander 
fornuftigt. 

 
7. Motion v/Tommy Gedsø 

Indkøb af køller og kugler til krolf, grundet mange ekstra deltagere. 
Også stigende aktivitet vedr. svømning, og ny aktivitet forsøgsmæssigt med 
bordtennis startet godt. Øvrige aktiviteter forløber planmæssigt. 
Nye tilbud om tennis og måske badminton overvejes. 

 
8. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 

a) Medlemstatus til-/afgang 
Aktuelt 4.832 medlemmer, med netto 152 flere i år. 

b) Kontorets drift m.v. 
En stoppet på kontoret, god erstatning fundet.  
Engelskhold desværre stoppet da lærer er stoppet, ny lærer efterlyses. 

 
9. Kultur 

a) Birgit Laugesen: 
En fin tur til Drejø, gentages næste år. Kulturgruppen afholder næste møde 28. 
okt. 

b) Dorit Myltoft: 
Planlægningen af forårshøjskolen 2020 har taget form, og de 3 dage med temaet 
”Skæbner på kanten” har et indhold på et meget højt niveau. 
Forårshøjskolen er også ”ramt” af de stigende priser på foredragsholdere. Be-
sluttet at give underskudsgaranti og at holde prisen nede på kr. 950/deltager. 
Hertil anvendes som udgangspunkt afsatte midler til foredrag. 
 

10. Kortspil v/LP og IK 
Kører planmæssigt. 
 

11. Fundraising v/Peter Enevold 
Ansøgt om midler fra ISOBRO-puljen, forventet 5-6 tkr. i tilskud. 
 

12. Undervisning v/Karin Jensen 
Møde planlægges med frivillige og skolen. 
 

13. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Pæn deltagelse til fællesspisning. Læsekreds og sang kører planmæssigt. Ny ak-
tivitet med gåture har bestyrelsens opbakning. 
 

14. Det Sker & Lokalblad 
a) Det Sker – deadline 8.10. (dækker perioden 06.12.19-12.02.20) 
b) Lokalblad – deadline 20.11. (udkommer 9.1.2020) 
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15. Orientering fra: 
Koordinationsudvalg: 
a) Møde med udvalgsformænd og direktører 18. september på Rådhuset 
b) Møde med kommunens ledere 19. september 2019 på Rådhuset 
c) Afholdt ældrepolitisk møde 12. september 2019 på Café Danehof 
IK og PE orienterede om ovenstående samt bilaterale møder med de 4 byrådsparti-
er om budgetudspil 2020. Det udarbejdede høringssvar vedr. budgettet sendes til 
orientering til bestyrelsen. 

 
Distriktsaktiviteter: 

a) Social-humanitær temadag 18. september i Hjallese. Emne ensomhed 
Godt arrangement med 45 deltagere. 

b) Referat fra ledelsesmøde 23. aug. 2019 (er udsendt) 
c) Vedtaget nye regler for betaling ved fravær 

At ”uanmeldt” fravær belaster lokalafdelingen er ikke en metode vi synes er op-
timal. 

d) Referat fra ledelsesmøde 9. sept. 2019 (er udsendt) 
e) Referat fra forsamlingsmøde 30. sept. 2019 i Hjallese 

Punktet udsættes til november-møde. 
 

Landsbestyrelsen: 
Referat fra mødet 27. august 2019 
IK gav en god orientering. 
 
Seniorråd: 
PE supplerede tidlige informationer med udsigten til at Jernbanebo bliver ”nyt” 
plejecenter, nyt sundhedshus, flere SOSU-elever m.v. 
 
Arkaden – Senior Info og Sundhed for alle: 
a) Sidste måneds statistik (er udsendt) 

Der er besøgende ved it-café, hjælpemiddelservice og bogbytning. Ellers er det 
meget småt med besøgende. 

b) Punkter til drøftelse, herunder ledelse og frivillige 
Vores leder har meddelt at hun stopper, det samme gælder flere frivillige, hvor-
for bemanding i stigende omfang bliver problematisk. Bestyrelsen sagde OK til 
at formanden arbejder videre med udfordringerne. 

 
16. Eventuelt 
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Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
13. november Birgit Laugesen 

11. december Dorit Myltoft 
 
Kommende arrangementer: 
28.-29. november Delegeretforsamling, Nyborg Strand 
Fredag 24. april 2020 Frivilligfest 


