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Referat fra møde i formandskabet 
11.november 2020 
 
Persienner til kontor og mødelokaler: 
Der er indhentet tilbud til 6 vinduespersienner. Tilbuddet lyder på 16.000,00. 
Vi har fået et tilskud på 7.500,00 hertil. Disse indkøbes. 
. 

Borde til kælderlokalet: 
Det besluttedes, at der indkøbes 4 prisbillige firkantede borde hertil. 
 

Åbning af hjertestarter: 
Peter rejser spørgsmålet om vores hjertestarter som hænger udenfor kontoret 
mod Adelgade, skal være åben, således at omkringboende også kunne bruge 
denne i nødstilfælde. 
Ib orienterede om, at det tidligere var således at hjertestarteren kunne åbnes 
ved at ringe til et opgivet telefonnummer, samt muligvis afgive en kode. Ib 
oplyste også at denne var registreret på Tryg-fondens hjemmeside. 
Det besluttedes at Peter undersøger nærmere. Også i forhold til forsikring mv. 
 

Status for oprydning på kontoret: 
Peter gav en redegørelse for dette. 
 

Medlemsbladet-herunder annoncesituationen for 2021-redaktionen-logo-
aktiviteter i bladet: 
Erik Press har på anmodning sendt en opgørelse over de annoncer der er tegnet 
for 2021. Der er tegnet annoncer for ca. kr. 70.000,00 mod kr. 77.600,00 i 
2020  
Da bladet udkommer primo januar, skal alle blot indberette de aktiviteter som 
vi normalt har kørende. Redaktionen vil så i bladet tage et generelt forbehold 
for at nogle af aktiviteterne kan blive aflyst, såfremt der kommer udmeldinger 
herom fra myndighederne. 
Dette vil også gælde for bladet ”Det Sker”. 
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Såfremt en aktivitet aflyses, bedes den bestyrelsesansvarlige for området 
meddele dette til kontoret. 
 

Bestyrelsesmøder 2021: 
Det fremsendte forslag fra Ib til datoer blev godkendt. Er udsendt til 
bestyrelsen. 
 

Kassererfunktionen: 
Desværre har Tommy jo tilkendegivet, at han ønsker at fratræde som kasserer 
til årsmødet i marts 2021. 
Det aftaltes at Ib endnu forsøger at drøfte denne beslutning med Tommy. 
Såfremt denne samtale ender med at Tommy fastholder sin beslutning, vil vi 
gå i gang med at søge en ny kasserer. Dette vil ske i det lokale medlemsblad, 
samt i Det Sker, på hjemmesiden og også i et nyhedsbrev. 
 

Koordinationsudvalgets møde 12.november med Ældreudvalgsformand 
Carsten Kudsk og Vicekommunaldirektør Søren Møllegård om budget 
2021: 
Carsten Kudsk har anmodet os om et møde for at få en orientering om, hvad 
det er vi er utilfredse med i det vedtagne budget 2021. 
Peter har udarbejdet et ”talepapir” med de ting vi vil fremføre. 
Referat fra mødet vil blive givet på et senere tidspunkt. 
 

Referat fra møde i Demensgruppen. 
Der blev afholdt et møde i gruppen 2.november. Referat herfra vil blive 
udsendt til bestyrelsens orientering. 
 

Aktiviteter på IT-området: 
I en mail af 10.november har Bodil forespurgt om fremgangsmåden med 
information om IT-området i begge blade. 
Irma vil tale/skrive til Bodil herom. 
 

Kvalitetsstandard for gåture. 
Der er udarbejdet en ny for ovennævnte. Bestyrelsen kan finde denne på 
Ældreudvalgets dagsorden fra 10.august. 
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Telefongodtgørelser 2020: 
Én af Tommy og Ib udarbejdet liste over de beløb der vil blive udbetalt, er 
udsendt til bestyrelsen. 
 

Distriktet: 
Indkaldte møder 10.november i Kulturgruppen og i Socialhumanitær gruppe er 
blevet aflyst grundet Corunasituationen. 
 

Frivilligfest: 
Vi har jo som bekendt været nødsaget til at aflyse den planlagte frivilligfest 
den 13.november. 
Ib har derfor ansøgt kommunen om tilladelse til at vi kan ”overføre” det 
ansøgte beløb på 30.000,00 fra Paragraf 18-midlerne til næste år, således at vi 
ikke skal tilbagebetale beløbet til kommunen. 
 

Delegeretmødet: 
Det planlagte møde på Hotel Nyborg Strand 24.november er aflyst 
 

ISOBRO-midler: 
Som I sikkert har set i det centrale Nyhedsbrev nr. 44-2 af 27.oktober har 
afdelingerne fået tilladelse til at bruge de tildelte midler til andre ting end det 
ansøgte. På grund af Coruna er det jo ikke muligt at gøre brug af disse midler 
inden deadline 15.december. 
Vi vil på et senere tidspunkt orientere bestyrelsen om, hvad vi foreslår disse 
penge til –ca. kr. 7.500,00 
Nyhedsbrevet udsendes til bestyrelsens orientering. 
 

Breve til Ældreministeren, Socialministeren og Kulturministeren: 
Landsforeningen har tilskrevet disse ministre om vores bekymring for 
udviklingen i mange ældres mentale og fysiske helbred som følge af 
Corunakrisen. 
Landsforeningen begrunder i brevet til ministrerne af 29.oktober hvori vores 
bekymringer er. Og samtidig vil man konkret i brevet kunne se diverse ønsker i 
forhold til vores ældre medborgere. 
 hjemmesiden. 
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Landsbestyrelsens møde 28. og 29.september 2020: 
Referatet herfra kan ses på Ældre Sagens hjemmeside. 
 

Kontoret lukker: 
I hele december holdes der lukket. 
 

Koordinationsudvalgets møde med ledere: 
Planlagt møde med alle ledere inden for kommunens områder var planlagt til 
afholdelse 21.oktober. 
Aflyst grundet Corunasituationen. 
 

Referat: 
Ib Kruse 

  
 
 
 


