
 

 
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 7. oktober 2020 kl. 13.00 – Adelgade 6, Nyborg 

 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ib Kruse (IK)  formand 

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

Bodil Sindal (BS) sekretær  

Tommy Gedsø (TG) kasserer 

Lizzi Petersen (LP) 

Dorit Myltoft (DM) 

Karin Jensen (KJ)  

Steen Sørensen (SS) 
Rie Petersen (RP) 1. suppleant 
Merete Ahlmann-Jensen (MA) 2. suppleant 

 
 
Dagsorden og referat: 

 

1. Velkomst v/formanden 
Ib Kruse bød velkommen. En særlig velkomst til de to nye suppleanter, Rie og Me-
rete. Efterfølgende en kort introduktion af nuværende medlemmer. 
 

2. Valg af mødeleder 
Irma Trebbien 
 

3. Godkendelse af referat fra 16. september 2020 
Nyborg Kommunes sundhedsprogram er foreløbig udsat til foråret 2021. 
Referatet herefter godkendt. 
 

4. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Konstituering. Enstemmig valgt blev: 

Formand Ib Kruse 
1. formand Peter Enevold 
2. formand Irma Trebbien 
kasserer Tommy Gedsø 
sekretær Bodil Sindal 

b) Frivilligfest fredag 13. november 2020 
Trods gode intentioner og forberedelser afventes udmelding fra Regeringen me-
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dio oktober mht. bl.a. restriktioner af forsamling på mere end 50 deltagere og 
som minimum 150 deltagere, inden endelig invitation udsendes.  
IK foreslår at frivilligfesten planlagt til 13.november aflyses, såfremt det nuvæ-
rende restriktion på 50 deltagere fastholdes fra regeringens side. 
Der er sket den ændring, at LP udsender invitationerne og ikke de bestyrelsesan-
svarlige som nævnt i sidste referat. 
Der er enighed i bestyrelsen om denne beslutning. 

c) Beredskabsplan vedr. Covid 19 
Ifølge Frivilligportalens nyhedsbrev uge 40 fra Ældre Sagen er der udarbejdet 
retningslinjer for, hvorledes man skal forholde sig, hvis nogen bliver smittet. 
Brev om dette med få korrektioner udsendes efterfølgende af de bestyrelsesan-
svarlige til alle aktivitetsledere. 

d) Evaluering af årsmødet 17.9.2020 
Veloverstået. Maden var tilfredsstillende. Dog sad vi tæt overfor og ved siden af 
hinanden. En drøftelse af fremvisning af medlemskort, som vi skriver i indby-
delsen. Kan blive aktuelt ved et eventuelt valg. 

e) Bestyrelsesansvar og formål (første gennemgang) 
Det største forarbejde var gjort, så det blev en hurtig gennemgang af 1. udgave. 
Til Distrikt 6 valgte bestyrelsen flg. til fagudvalgene: 
Kulturudvalg Birgit Laugesen 
Social- humanitært udvalg Irma Trebbien 
IT-udvalg Hans Juhl Jørgensen 
Ældre politisk udvalg Peter Enevold 
Motionsudvalg Steen Sørensen 

f) Landsmøde for kasserere og formænd torsdag 8. oktober 2020 i Fredericia 
TG og IK deltager. 

g) Årsmøde 2021 
Forslag torsdag 25. marts 2021 kl. 17 på Hotel Nyborg Strand 
 

5. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Ingen spisning indtil videre på café Danehof. 
 

6. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
Indtil videre er der lukket ned for it-café samt it-hjemmebesøg. Der arbejdes med 
workshops, som bliver annonceret senere. 
Kommunens manglende mulighed for at tilbyde lokale til it-café betyder, at vi 
fremover benytter egne lokaler. Primært mødelokalet i den udstrækning det er mu-
ligt, sekundært kælderlokalet, som ryddes op og ommøbleres. 
 

67. Orientering fra kasserer v/Tommy Gedsø 
Regnskabet er tilfredsstillende. 
 

8. Motion v/Tommy Gedsø og Steen Sørensen 
Al motion fungerer fuldt ud tilfredsstillende. 
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SS foreslår at mødes med alle aktivitetsledere på motionsområdet samt TG, IK, RP 
og SS for at hilse på hinanden. 
 

9. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen 
a) Medlemstatus til-/afgang. Pt. 5.036 medlemmer. 
b) Kontorets drift m.v.  

Der orienteres om planlagt oprydning. 
 

10. Undervisning v/Lizzi Petersen 
Ingen undervisning i engelsk for tiden. En person har henvendt sig. Vi afventer 
indtil videre. 
 

11. Kultur v/Dorit Myltoft 
Intet nyt. Der afholdes møde i kulturgruppen 2. november. 

 
12. Kortspil v/LP og IK 

Det ene bridgehold har valgt ikke at spille indtil videre. 
Det pointeres, at der spilles på eget ansvar. 
 

13. Fundraising v/Peter Enevold 
Reminder om, at alle – i lighed med seneste års Danmark Spiser Sammen – i og 

omkring uge 45 arrangerer kaffe/kage eller bespisning på alle vores aktiviteter. 
Afholdte fællesspisninger i og omkring uge 45 er gratis for deltagerne. Regninger til 

Tommy. 
 

14. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
Der var 21 deltagere til Spis Sammen i oktober. 
Syng Sammen er flyttet til Ullerslev Kultursal frem til jul. Her er god plads. 
Deltagerbetalingen er steget, da kaffen skal købes hos forpagteren. Ændringen er 
aftalt i fællesskab med deltagerne. 
På Dalgaard skal vi nu tørre overflader af og rengøre toilettet. Det vedrører 
bridgespillerne. 
Læsekredsen i Ullerslev har nu otte deltagere. 
Gå holdet fortsætter tirsdag kl. 13. 

 
15. Det Sker & Lokalblad 

a) Det Sker – deadline 16.11.2020 (perioden 5.2.-14.4.2021) 
b) Lokalblad – deadline 19.11.2020 (udkommer 07.01.2021) 
Ved næste bestyrelsesmøde drøftes, hvor vidt vi skal fortsætte med diverse aktivite-
ter, inden der annonceres i ovennævnte blade. 
 

16. Orientering fra: 
Koordinationsudvalg: 
Møde med ledelsespersoner Nyborg Kommune onsdag 21. oktober 2020 
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Her drøftes aktiviteter, hvor ÆS og kommunen er involveret. 
 
Distriktsaktiviteter: 
Referat fra årsmøde i Distrikt 6 mandag 5. oktober 2020 
Ny forretningsorden gennemgået. Der var fem deltagere fra vores lokalafdeling. 

 
Landsbestyrelsen: 
Intet nyt. 
 
Seniorråd: 
Intet nyt. 
 

17. Eventuelt 
IK: Formand for Ældreudvalget Carsten Kudsk ønsker et møde med K-udvalget. 

Dette pga. udvalgets kritik af fremlagte budget 2021. 
PE: I Fyens Stiftstidende og Lokalavisen Nyborg er det nu muligt uden beregning at 

annoncere kommende begivenheder. Ved næste møde vil PE vise hvordan. 
BS: Ønsker skriftlig indlæg til referatet. 
 

   
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Onsdag 11. november Tommy Gedsø 
Onsdag 9. december Karin Jensen 
 
Kommende arrangementer: 
Fredag 13. november  Frivilligfest 
Tirsdag 24. november Delegeretmøde 
 


