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Orientering om formandskabets drøftelser fra 
9.december 2020 til 18.februar 2021 
 
 
1-Generelt: 
    Der har grundet den kedelige Corona-situation ikke været særlig mange sager som vi har              
    skullet forholde os til. 
    Men i får nedenfor lige en omtale af disse ting. 
 
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. Og dette er sket. Vi ved p.t. 
    Ikke hvornår selve installeringen vil ske. 
 
3-Kasserer i afdelingen 
    Efter udsendelsen af Nyhedsbrev, har formanden modtaget flere henvendelser. Som I  
    ved besluttede vi endvidere at indrykke en lille artikel også i vores lokale medlems- 
    blad. Dette gav heldigvis også et par seriøse henvendelser            
    Formandskabet har holdt møde med disse mulige kandidater henholdsvis 20.januar  
    og 4.februar 2021. Vi havde indkaldt 4 kandidater til samtale. Og alle 4 var klart  
    kvalificeret til at kunne overtage posten som kasserer. 
    Bestyrelsen har jo givet formandskabet bemyndigelse til at vælge denne person som 
    afløser for Tommy. 
    Formandskabet vil derfor, på baggrund af de nævnte møder, samt efterfølgende 
    endnu en lille snak med ”ansøgerne” snarest komme med vores beslutning til besty- 
    relsen. 
 
4-Årsmødet 2021 
    Til bestyrelsens orientering kan jeg oplyse, at man på et Landsbestyrelsesmøde 11.januar  
    2021 har besluttet, at alle planlagte årsmøder i marts 2021 skulle aflyses grundet Corona 
    situationen. 
    Dette betyder jo selvsagt, at vores planlagte årsmøde 25.marts på Hotel Nyborg Strand er 
    aflyst. 
    Hvornår vi igen kan påregne at afholde vort årsmøde, må afhænge af udviklingen i situa- 
    tionen. Formandskabet vil fremsende forslag til ny dato til Jer, når dette er muligt. 



    Som I sikkert  kan huske har jeg med en mail 13.december 2020 forespurgt Jer alle, om 
    I fortsat var til rådighed for bestyrelsen. Det har været meget glædeligt for os, at I alle 
    Har sagt ja hertil. 
   For en god ordens skyld, vil vi dog lige gentage ønsket fra Tommy om at han ønsker at       
fratræde som kasserer på det kommende årsmøde. Og at Tommy samtidig med hans        
fratræden som kasserer, også ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
  
5-Status vedrørende oprydning og fornyelser på kontoret. 
      Oprydningen skrider fornuftigt frem. Der er indkøbt, udskiftet og opsat nødvendige  
      ting. 
 
6-Tilfredshedsundersøgelse-Nyborg Kommune: 
    Efter aftale med Nyborg Kommune, har vi udsendt et af vores Nyhedsbreve, hvor vi 
    opfordrer vores medlemmer til at svare på spørgsmålene i denne undersøgelse.   
Under overskriften ”Hvordan har du det” har 2500 tilfældigt udvalgte borgere i Nyborg 
modtaget et spørgeskema med en hel række af spørgsmål af sundhedsmæssig karakter. 
 
7-Årsregnskabet 2020: 
    Vi har drøftet med Tommy, at vi syntes det kunne være en god ide at der hensættes 
    Kr. 40 tusind til brug til Frivilligfesten, som jo skulle være afholdt som vanligt i 2020, og 
som         
    vi jo af kommunen har fået lov at overføre til 2021. 
    
8-Lokalt medlemsblad: 
Tommy har udarbejdet en ajourført liste over annoncetegningen for 2021. Der er udsendt 
fakturaer for kr. 76.500,00 excl. Moms 
 
9-Demensprojektet på Jernbanebo: 
Kommunen har nu meldt ud, at de bevilgede midler til Borgerbudgettet forlænges frem til 
31.december 2021. 
Vi håber således at det derfor kan lykkedes for os at afvikle vores projekt i indeværende år. 
 
10-Opmærksomheder: 
Vi har indkøbt bårebuket i forbindelse med Gulle Simonsens bisættelse. Endvidere en 
vingave i forbindelse med Steen Sørensens voldsomme sygdom med Coronasmitte. 
 
11-Rejsekammerat til borger: 
Vi har fået en forespørgsel på om vi kunne være behjælpelig med at finde en 
rejsekammerat. 
Vi har meddelt at dette desværre falden uden for de tjenester- og funktioner som vi kan 
tilbyde. 
 
12-Frivilligcenter Nyborg: 
Vi er jo medlem der, og derfor har vi fået indkaldelse til deres generalforsamling. 
 



 
 
13-Landsbestyrelsens møder 11. og 25.januar 2021: 
Der foreligger nu referat herfra. Af dette fremgår bl.a. at der er afholdt møde med 
Ældreministeren og Socialministeren om diverse problemstillinger bl.a.i forbindelse med 
tiltagene under Corona mv. Der har endvidere været drøftet besøgsrestriktioner på pleje- 
hjemmene. Det fremgår også, at det udsatte delegeretmøde er planlagt til afholdelse 
31.maj 2021. Vi kan også læse, at landsbestyrelsen på distriktsmøderne fremover vil blive 
repræsenteret af Birger Rasmussen i stedet for Finn Lindekilde. 
Begge referatet kan ses på ÆS centrale hjemmeside. 
 
14-Årsregnskabet 2020: 
Er nu godkendt i København uden bemærkninger. 
 
15-Vigtige materialer: 
Med brev af februar 2021 har landskontoret fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer, dels 
den helt nye ”håndbog for bestyrelser og frivilligledere” og dels opslagsværket ”Værd at 
vide” 
Begge publikationer er nok værd af ”få forstand og overblik” af. 
 
16-Kommunevalget i november 2021: 
Fra de Ældrepolitiske konsulenter har vi modtaget en mail oplæg/forslag til diverse emner 
af ældre- og sundhedspolitisk karakter, som vi frit kan bruge såfremt vi ønsker at afholde et 
”valgmøde” op til byrådsvalget. 
Formandskabet vil efter sommerferien i samarbejde med Koordinationsudvalget fremkom- 
me med et forslag til et sådant møde. 
 
17-Telefoniaftale med TDC: 
Vi har fra landskontoret modtaget meddelelse om, at den mangeårige aftale med TDC er 
blevet opsagt. 
Vi er i vores afdeling ikke omfattet af denne aftale. Vi vil dog bruge anledningen til at finde 
ud af, om det fortsat er nødvendigt med en fastnettelefon, og om dette ikke kan erstattes 
af én eller to mobiltelefoner. 
 
18-Fyn cykler sammen-måske hver for sig: 
Fra DGI, Destination Fyn og Cyklistforbundet har vi modtaget forespørgsel på vores mulige 
deltagelse i en cykelfestival med start 27.maj. 
Dette er videregivet til vores cykelhold. 
 
19-Huslejetilskud for 2020: 
Med ansøgning af 16.februar har vi ansøgt om huslejetilskud til vores betalte husleje på kr. 
130.072,00 som dækker husleje såvel i Adelgade som på Husflidsskolen. 
Vi har tidligere år fået refunderet 70% heraf og håber på samme velvilje iår. 
 
20-Lokale medlemsblad: 



På grund af stort set uændrede forhold for vores aktiviteter her under Covid19, har vi 
besluttet at det planlagte medlemsblad for marts udskydes til maj 2021. 
 
21-Danmark spiser sammen: 
Peter har udarbejdet ansøgning på 10 tusind til ”Danmark spiser sammen” i uge 23. 
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