
 
Referat fra formandskabets onlinemøde den 22. marts 2021 
 

1. Online erfamøder vedrørende demens og ældreområdet 
Peter Enevold har deltaget i onlinemøder.   

2. Kommende sundhedshus. 
Et ideoplæg til overordnet indretning af sundhedshuset er nu 
godkendt politisk. I næste fase frem til sommer laves et såkaldt 
byggeprogram, der beskriver krav/ønsker til husets indretning. 
Ældre Sagen og Seniorrådet er med i en slags referencegruppe, hvor 
vi kan give vores meninger tilkende. Bl.a. fremfører vi hele tiden, at 
sundhedshuset skal bevare fokus på den ældre medicinske patient 
(står i den politisk besluttede vision for huset). 

3. Tilfredshedsundersøgelsen i Nyborg kommune – hvordan har du 
det. 
Der har været en pæn svarprocent, og en generel pæn tilfredshed, 
dog har de mange skiftende hjemmehjælpere været 
problematiseret. Der har også været fokus på ensomheden blandt 
en del ældre. Peter sender relevant materiale om undersøgelsen til 
Rikke Sølvsten i landssekretariatet. Alle kan i øvrigt se materialet på 
kommunens hjemmeside (skriv søgeord: trivselsundersøgelse). 
Ligeledes har der ved pårørendeundersøgelsen været problemer 
med at kun pårørende til personer, der har kunnet give tilladelse til 
svar, har kunnet deltage.  
I næste fase udarbejdes handleplaner med fokus på, hvor 
tilfredsheden skal øges. Disse handplaner vil vi studere og 
kommentere. 
Ib har på en Radio Fyn – udsendelse i søndags givet udtryk for vores 
holdning til undersøgelsens udsagn om en større ensomhedsfølelse 
blandt de ældre borgere i Nyborg. 

4. Medlemsbladet. 
Vi udsender ikke vores næste lokale blad før til august. Skulle det 
blive muligt at igangsætte enkelte indendørsaktiviteter inden da, 
offentliggøres det på anden vis. 



5. Motionsområdet. 
De 2 motionsansvarlige Steen og Rie inviteres på et tidspunkt til 
møde om evt. nye aktiviteter.  IB Kruse inviterer. 

6. Genåbningsplan af lokale aktiviteter – hvordan gør vi? 
Udendørs motionsaktiviteter, der ikke er i gang, kan startes, 
når/hvis de frivillige aktivitetsledere tager ansvaret og finder det 
trygt. (pt max 25 deltagere). Vi anser det som en begrænset 
mulighed, at indendørsaktiviteter startes op før august. (se p. 4) 

7. Det nye Friplejehjem – vores holdning og strategi. 
Hvis vi som Ældre Sagen bliver spurgt, vil vi tilkendegive, at vi er 
positive overfor flere pladser og et nyt tilbud til borgerne i Nyborg. 
Vi ser gerne, at kommunen indgår driftsoverenskomst (en slags 
samarbejdsaftale med friplejehjemmet). Peter har som formand for 
koordinationsudvalget stillet spørgsmål herom til byrådsmødet den 
23. marts. 

8. Hjemmesiden. 
Bestyrelsen bør på et kommende bestyrelsesmøde drøfte den 
principielle brug af hjemmesiden. Hvem kan ændre på opslag, og 
hvem kan tilføje nye. 
Formanden foranstalter at nekrologerne om Jørgen Jakobsen og 
Bent Guul nu fjernes. 
 

9. Nyhedsbreve. 
Det skal ligeledes drøftes på et kommende bestyrelsesmøde, hvem 
der kan foranledige Nyhedsbreve udsendt. 
 

10  Ny kasserer – introduktion og overdragelse mv. 
Ulla Pedersen vores nye kasserer tiltræder bestyrelsen efter 
årsmødet. Hun sættesind i tingene før, hvis det kan lade sig gøre pga 
coronasituationen. Ulla vil modtage dette referat (og tilsvarende 
fremover). Bestyrelsen vil på et tidspunkt modtage elektronisk 
materiale fra vores bank Nordea til underskrift. 

      11 Takkekort fra Steen Sørensen. 
            Steen takket for hilsenen i forbindelse med hans sygdom.           



        12 Distriktet. Indkaldelse til årsmøde 15.juni og til diverse  fagud- 
             valgsmøder.              
             Vi finder det problematisk, at distriktet melder ud om årsmøde,  

         Inden lokalafdelingerne har mulighed for at planlægge de lokale 
              årsmøder (afhængig af forsamlingsrestriktioner)., og afholde  

    konstituerende møder. 
13 Ændring af telefonsystemet på kontoret. 
     Der er indkøbt mobiltelefon til kontoret. Den kan det nødvendige 
     og vi beholder samme nummer. Der er skiftet udbyder til     
fastnet.Nu og prisen er væsentlig mindre. 
 14. Danmark spiser sammen i uge 23. 
        Vi har søgt om 10000 kr og regner med at få dem bevilliget. 
        Det bliver dog næppe i uge 23 disse arrangementer finder sted. 
15. Landsbestyrelsesmødet 22. februar 2021 
       Det kan anbefales at læse referatet fra mødet. Findes på 
frivilliportalen/organisationsarbejde/organisation/Landsbestyrelsen. 
16. Ansøgning om huslejetilskud for 2020. 
       Den 16.februar er ansøgning sendt til Skole- og kulturudvalget. 
       Vores huslejeudgifter er 130000kr. 
17. Skal vi gøre brug af kommunens Facebookside til orientering 
       om vores tilbud? 
       Når vi har et overblik over, hvornår vi kan starte vores mange  
       tilbud igen, vil vi forsøge at orientere på denne måde. 
       Det er formandskabet der fremsender til kommunen. 
   
 
 


