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Referat fra formandskabets møde 
9.december 2020 kl. 13,00 
 
 
1-Frivilligfesten 2021 
    Bestyrelsen vil, når det igen bliver muligt at afholde frivilligfest, fastlægge tid og sted. 
 
2-Fibernet i lokalerne i Adelgade 
    Ældre sagen har modtaget henvendelse fra EnergiFyn om gratis installering af fibernet. 
    Formanden meddeler Hans Jørgen, at han kan tilmelde os. 
 
3-Kasserer i afdelingen 
    Efter udsendelsen af Nyhedsbrev, har formanden modtaget flere henvendelser. 
    Formandskabet arbejder videre med henvendelserne og vil engang i januar komme med   
    en indstilling til bestyrelsen.   
 
4-Årsmødet 25.marts 2021 
    Formanden vil forespørge bestyrelsenmedlemmerne, om de fortsat er til rådighed. 
    Tilbagemelding senest 5. januar 2021.  
     Se medsendte bilag om, hvem der er på valg i 2021. 
 
5-Medlemsbladet-annoncetegning 2021 mv. 
    Der er tegnet annoncer for samme beløb som i 2020. Bladets økonomi er hermed 
     uændret. 
 
6-Konstitueringsprotokoller efter årsmødet 17.september 2020 
    Den 20. november kom der en henvendelse fra Ole Peinov fra Frivilligafdelingen om 
    ajourføring af bestyrelsesprotokollen vedr. bestyrelsens sammensætning og konsti- 
    tuering. 
    Der er derfor den 2. december genfremsendt det ønskede. 
7-Oversigt over indsatsen fra ”hjælpende hånd”. 
    De hjælpende hænder i Nyborg har aflevereret en opgørelse over de opgaver, de har 
    udført de seneste måneder. De udfører et stort arbejder og hjælper med rigtig mange 
    forskelligartede opgaver. 
 
8-Henvendelse fra studerende vedrørende vågefunktionen. 



    En gruppe pædagogstuderende vil gerne interviewe vågere om menneskers syn på 
døden. 
Henvendelsen er videresendt til vores aktivitetsleder for vågerne. Hun vil tage kontakt til 
gruppen. 
 
9-Refusion af udgifter i forbindelse med Coruna-situationen. 
    Den manglende refusion for afholdt udgifter er endelig modtaget. 
 
10-Status vedrørende oprydning og fornyelser på kontoret. 
      Der er opsat nye persienner, og oprydningen skrider frem. 
 
11-Henvendelse fra Udsatterådet om ”Hjælpende hånd”. 
      Formandskabets svar kan ses i medsendte mail. 
       Baggrunden for svaret er, at vores handymænd har rigeligt at se til med at service 
       vores ældre. 
 
12-Spørgsmål vedrørende det kommende Sundhedshus. 
      Koordinationsudvalget har deltaget i et virtuelt møde vedr. indretningen af Sundheds- 
       huset. I den forbindelse er der svaret på et spørgeskema, som udsendes til jer som 
       bilag. 
   
13-Hjerstarteren. 
      Formandskabet har konkluderet, at hjertestarteren fortsat skal være beskyttet af kode  
      (2310), der fås ved at ringe 112. 
 
14- Nye restriktioner 
       De tidligere udmeldte restriktioner er forlænget til og med 28. februar. 
       Det betyder bl.a, at vi ikke kan afholde bestyrelsesmøder i januar og februar. 
        Det betyder også, at de aktiviterer, det har været muligt af gennemføre pt, kan fort- 
        sætte. Ellers ingen ændringer. 
        Det vil så også fremgå af forsiden på medlemsbladet, at man kan holde sig ajour 
        ved at se på hjemmesiden, eller kontakte kontoret. 
 
15- Evt. 
       Vi drøftede, hvad der egentlig sker med den post – e-mails og evt. breve/henvendelser,  
        der modtages på kontoret. Det er vi ikke helt klar over. 
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