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Referat fra  mødet i Formandskabet 
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1-Drøftelse af ”genåbningsplanen” -hvad betyder det for Ældre Sagen? 
   Se bilag 
2-Årsmødet – foreslår 16.september 2021 
    Der var enighed om datoen. Formanden kontakter Nyborg Strand. 
3-Henvendelse fra NGIF vedrørende ”seniorfodbold” 
    Formanden og Steen Sørensen undersøger betingelserne. 
4-Kasserer i afdelingen 
    Det skiftes fra Nordea til Danske Bank. Primært fordi Landsforeningen har   
    en afdelingsaftale, som gør skiftet af kasserer langt mere smidig.  
    Bestyrelsesmedlemmerne vil blive bedt om en underskrift på aftalen. 
5-Status vedrørende oprydning og fornyelse på kontoret 
   Peter Enevold orienterede om status. 
6-Kommunevalget november 2021 – Koordinationsudvalget. Herunder tilbud 
fra Ældre Sagen om ”hjælp” mv. 
    Valgmøde forud for kommunalvalget forsøges afholdt i uge 36. 
     Koordinationsudvalget træffer beslutningen. 
7-Distriktet – ledelsesmøde 10.maj 2021 
    Fra bestyrelsen deltager Irma Trebbien og Karin Jensen. 
8-Distriktsmøder. 
   Der er i den kommende tid indkaldt til udvalgsmøder. 
9-Distriktet – Årsmøde afholdes 15.juni 2021 
    Der skrives til distriktslederen, at vi ikke mener, det giver mening at afholde 
    årsmøde i distriktet, før lokalafdelingerne har haft mulighed for at afholde 
    deres årsmøder. Da der først fra august må forsamles over 100 indendørs, 
    kan vi ikke afholde vores før derefter. 
10-Aktivitetsvejviser Frivilligcenter. 
     Formanden kontakter Frivilligcenteret derom. 
11-Projekt ”Danmark spiser sammen” i uge 23 
     De 10000 kr vi har fået bevilget, regner vi med kan overflyttes til 
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      Spis sammen i uge 45, idet vi ikke mener, det giver mening at indbyde 
      frivillige til spisning i en periode, hvor der stort set ikke har været 
    aktiviteter. 
12-Sundhedshuset. 
     Peter Enevold orienterede om status. 
13-Referat fra Landsbestyrelsesmødet 22.marts 2021. Se frivilligportalen  
14-Invitation til deltagelse i kursus for Formand og næstformænd i september 
15-Central årsrapport 2020 er udkommet,. Se central hjemmeside. 
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