
 

 
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: 
 

Torsdag 3. juni 2021 kl. 10 – Adelgade 6, Nyborg 
 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud fra: 

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) 

Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS) 
Rie Petersen (RP) suppleant 
Merete Ahlmann-Jensen (MA) suppleant  
Dorit Myltoft (DM) 
Ulla Petersen (UP) kasserer 

 
Dagsorden og referat: 

 

1. Velkomst v/formanden 
IK bød velkommen til dette bestyrelsesmøde efter lang tids nedlukning. 
 

2. Valg af ordstyrer 
Irma Trebbien 
 

3. Godkendelse af sidste referat 
a) 11. november 2020 
b) 9. december 2020 
c) 18. februar 2021 
d) 22. marts 2021 
e) 22. april 2021 
- alle referater godkendt. 

 
4. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 

a) Frivilligfesten – foreslår på Hotel Nyborg Strand ultimo november 2021 
IK kontakter hotellet om mulighed. 
Det undersøges om det kan blive kl. 12 eller kl. 18. 
Derefter afgør BL og IK dato og tidspunkt 

b) E-mail af 30. april til Jette Abildskov om demensindsatsen v/PE 



 

Side 2 af 5 

 

PE modtager som demensansvarlig mange ønsker om igangsætning af aktivite-
ter. På trods af at landssekretariatet typisk har sat en stopper for aktiviteter 
grundet Corona. Det nye demenssymbol kan også diskuteres. 
IT og KJ har deltaget i online-møde på demensområdet. 
Nyborg Kommune har egen demensstrategi, som ikke nødvendigvis er sammen-
faldende med Ældre Sagens. 

c) Genåbningsplanen – hvad betyder det for os? Orientering. 
Pr. 1. august normal funktion igen. 

d) Aktivitetsvejviser fra Frivilligcenter Nyborg.  
Orientering om hensigten med denne. ÆS har egne opdaterede muligheder, og 
er skeptisk med hensyn til papirformat, der ikke ajourføres. 

e) Spis sammen Danmark i uge 23 – foreslås flyttet til uge 45 
I Ullerslev spises sammen i dag. I uge 45 vil vi i Nyborg-Ullerslev gennemføre 
Spis Sammen helt på samme måde som tidligere, dvs. ud over måltider så socia-
le arrangementer på de forskellige aktiviteter. 

f) Status på Sundhedshuset v/PE 
Orientering. Der udlejes kun til læger m.v., der har et ydernummer. Der plan-
lægges 20 rehaliteringspladser. 

g) Den centrale Årsrapport er udkommet – se central hjemmeside 
Interessant læsning, nem at gå til. 

h) Årsmøde afholdes tirsdag 21. september på Hotel Nyborg Strand 
Samme procedure som tidligere. 
Ældre- og sundhedschef Mette Bill Ladegaard er inviteret. Er bedt om at orien-
tere bredt om ældreplejen i kommunen. 
Ebbe Hajslund, formand for Seniorrådet, også inviteret. 
Hans Henrichsen har givet tilsagn om at være dirigent. 
Følgende er på valg for to år: 
Lizzi Petersen  – genopstiller 
Bodil Sindal – genopstiller ikke 
Ib Kruse – genopstiller 
Dorit Myltoft – genopstiller 
Suppleanter på valg for et år: 
Rie Petersen – genopstiller 
Merete Ahlmann-Jensen – genopstiller 
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Ulla Petersen for et år. 
OBS. Hotel Nyborg Strand kræver fremvisning af Coronapas. 

i) Delegeretmøde afholdes tirsdag 17. august på Hotel Nyborg Strand 
Orientering. 

j) Formands- og næstformandsmøde afholdes tirsdag 14. september 2021 
Orientering. 

k) Orientering om ”sommerpakke-tilskud 2020-2021” 
Regeringen har afsat 20 mill. kr. til ældre borgere. Ældre Sagen har fået en del 
af dette beløb. Kan f.eks. anvendes til foredrag, små koncerter, udflugter, fælles-
spisning mm. 
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Meget kort tidsfrist. PE er behjælpelig med ansøgning. 
l) Fyens Stiftstidende igangsætter kampagnen ”Hvem skal passe farmor?” 

Møde i dag. Vi afventer at høre mere om dette. 
m) Landsforeningen tildeler 140 kr./frivillig. I vores lokalafdeling er 231 frivillige. 

 
5. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 

Der er kommet 10 nye besøgsvenner og –værter. 
Hjælpende hænder har brugt ca. 40 timer fra januar til og med april 
Vågerne har været ude fire gange. 
Strikkecafé mødes tre gange i juni. 
 

6. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
Vi har 23 it-frivillige. Møde afholdt ult. maj med 18 aktive deltagere. 
It-café fire gange i juni, fredage kl. 10-13. Genopstarter til august.  
Planlægger it-hjemmebesøg, når kontoret igen bemandes til august. 
Planlægger temadage om MitID, når dette træder i kraft fra 16. august. 
Udviklingen på it-området sker med høj fart. 
 

7. Regnskab v/kasserer Tommy Gedsø 
Pga. nedlukning har der ikke været de store ændringer. 
Det besluttes, at IK udsender tidligere udsendte forslag om nedsat deltagerbetaling 
grundet afdelingens gode økonomi. Bestyrelsen melder tilbage om accept - ja/nej. 
IK orienterer om skift af bankforbindelse til Danske Bank. 
 

8. Motion v/Steen Sørensen 
Stolegymnastik, aktivitetsleder på Vestervold er sygemeldt.  
Svømning fortsætter som hidtil med tre baner tirsdag, torsdag og fredag. 
Cykel- og traveture er godt i gang. 
Billard, krolf og petanque er i opstartsfase. 
Forslag til nye motionsaktiviteter: 
Seniorfodbold sammen med NGIF 
Skydning sammen med Skydeklubben 
Seniortennis sammen med tennisklubben 
Minigolf på banerne i Harevænget. 
Padel tennis i Ullerslev (de har en bane) 

 
   Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen og Peter Enevold 

a) Medlemstatus til-/afgang 
Medlemmer pr. 1.1.2021: 4964 - Medlemmer pr. 1.6.2021: 5095 

b) Kontorets drift m.v.  
Tirsdagens kontormedhjælper Inga Andersen er holdt op på kontoret, og i stedet har Doris Sø-
rensen (tidligere på seniorinfo) lovet at træde til.  

Kontoret er planlagt til at lukke op igen 3. august 2021. 
Rengøring har været sat på pause. Aktiveres igen. 
Kontortid torsdag kolliderer med formiddagscafé første torsdag hver måned, 
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hvorfor kontoret lukkes disse torsdage. 
c) Oprydning og fornyelser v/PE 

Der er kasseret og ryddet op på kontoret. 
Sætningsskader på væggene er udbedret. Toilettet er sat i stand. Nye persienner. 
Ny telefon er indkøbt. Nyt teleselskab er Fastnet.nu. Betydeligt billigere end 
nuværende. 
 

10. Undervisning v/Lizzi Petersen 
Maleri: Efter den lange stilstand og fraflytning fra atelier vil holdlederen afvente mulighederne 

for at genoptage maleri undervisningen. 
Engelsk: Engelsklærer Inger Juncker er flyttet fra byen. Vi vil derfor i vort blad søge om der er en 
person, der kunne have lyst til at overtage undervisningen i engelsk. 

 
11. Kultur v/Dorit Myltoft/Karin Jensen 

Udvalget har holdt møde og drøftet emner/foredragsholdere til formiddagscafeer. 
Dagny påpegede, at formiddags-cafeerne hører hjemme i Ældre Sagens lokale. Li-
geledes blev der foreslået forskellige ture, f.eks. til Det nye H.C. Andersens muse-
um, Skamlingsbanken samt juletur til Den gamle By i Århus.  
 
Der arrangeres igen gode film i Kino Vino. Syng med starter 28. september i Me-
nighedshjemmet i Nyborg og 13. september på Dalgaard i Ullerslev.  
Læsekredsene starter igen i august og september. Der planlægges en forårshøjsko-
le. 
 

12. Kortspil v/LP og IK 
Efter dialog med holdlederne på kortspil, er man blevet enige om at kortspil starter op igen septem-
ber 2021. 

 
13. Fundraising v/Peter Enevold 

Mange muligheder for at søge penge. Ikke mindst i landsforeningens puljer vedr. it, 
motion og social-humanitære aktiviteter. 

 
14. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 

Gå holdet har været aktivt hele året.  
Spis Sammen 3. juni med 24 deltagere i Ullerslev Forsamlingshus. 
Syng sammen flytter tilbage til Dalgaard.  
Bridge flytter til Søndre Skole for at få den ønskede ugedag.  
Der arbejdes med et nyt initiativ om at spille padel på banerne i Ullerslev. 

 
15. Det Sker & Lokalblad 

a) Det Sker – deadline 31.5.2021 (perioden 5.8. – 15.10.2021) 
b) Lokalblad – deadline 7.7.2021 (udkommer 5.8.2021) 

 
16. Orientering fra: 

Koordinationsudvalg: 
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a) Møde afholdt 27. maj 2021. Se vedlagte referat. 
b) Brev dat. 30. april til Jette Abildskov vedrørende Demensindsatsen 
c) Valgmøde torsdag 9. september 2021 kl. 16 på Hotel Nyborg Strand 
 
Distriktsaktiviteter: 
a) Årsmøde afholdes tirsdag 15. juni 2021 kl. 9.30-13.00, Hjallese Fors. Hus. 

Alle bestyrelsesmedlemmer i Distrikt 6 er velkommen. 
b) Referat af ledelsesmøde 10. maj 2021 – orientering. 

 
Landsbestyrelsen: 
a) Referat af møde 27. april 2021 – orientering. 

 
Seniorråd: 
a) Referat fra mødet 23. maj 2021 

Plejehjem eller mangel på samme drøftet i Seniorrådet. 
b) Valg: Vi beslutter at anvende samme metode som ved valget for fire år siden. 

Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at kandidere, vil Ældre Sagen promovere 
disse ved annoncering i vores lokale blad og i Lokalavisen Nyborg. 

 
17. Eventuelt 

Ældre Sagen Ørbæk mangler deltagere til turen til Tyskland, Wolfsburg og Berlin. 
   
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Onsdag 15. september Karin Jensen 
Onsdag 20. oktober Ib Kruse 
Onsdag 24. november Dorit Myltoft 
Onsdag 15. december Lizzi Petersen 
-  alle dage kl. 13 
 
Kommende arrangementer: 
Tirsdag 15. juni 2021 Årsmøde i Distrikt 6 
Tirsdag 17. august 2021 Udsatte delegeretforsamling 
Onsdag 15.september 2021                       Bestyrelsesmøde 
Tirsdag 21. september 2021, 16-20 Årsmøde i lokalforeningen, Hotel Nyborg Strand 
23. og 24. november 2021 Delegeretforsamling, Hotel Nyborg Strand 


