
 

 
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: 
 

Onsdag 15. september 2021 kl. 12 – Adelgade 6, Nyborg 
 

Deltagere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ib Kruse (IK)  formand 

Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 

Bodil Sindal (BS) sekretær  
Ulla Pedersen (UP) kasserer 

Tommy Gedsø (TG)  
Dorit Myltoft (DM) 
Lizzi Petersen (LP) 

Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS) 
Rie Petersen (RP) suppleant 
Merete Ahlmann-Jensen (MA) suppleant  

 
Dagsorden og referat: 

 

1. Velkomst v/formanden 
Ib Kruse bød velkommen. En særlig velkomst til ny kasserer, Ulla Pedersen 
 

2. Valg af ordstyrer 
Forslag/vedtaget Irma Trebbien 
 

3. Godkendelse af sidste referat 
Referater af 3.6.2021 og 16.8.2021 godkendt. 
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4. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Redaktørens og bestyrelsesansvarliges opgaver vedr. lokalbladet Nyborg-

Ullerslev og nyhedsbreve (til vedtagelse) * 
Udkastet gennemgås og vedtages med få ændringer. 

b) Sommeraktiviteter – padeltennis og minigolf v/Karin og Ib 
Minigolf var en stor succes. Har kostet foreningen 8.000 kr. 
Padeltennis ligeledes en succes. Dækket af midler fra sommerpakken. 
Padel havde 24 deltagere til introduktionsdag i juni. Vi fik derfor ekstratid, så 
der blev spillet både tirsdage og torsdage. Det vil sige 12 tilmeldte pr. gang. 
Ikke alle holdt ved hele perioden. Der var en dejlig stemning, og Ældre Sagen 
har fået ros for initiativet. Der var deltagere både fra Nyborg og Ullerslev.  

c) Dialogmøde i Fredericia 8.9.2021 v/Irma og Ib 
Orientering. Formænd og næstformænd fra distrikterne 4, 5 og 6 deltog for-
uden direktør Bjarne Hastrup og landsformand Preben Staun 
Bjarne Hastrup med indlæg af aktuel ældrepolitik. 

d) Årsmøde på Hotel Nyborg Strand tirsdag 21. september 2021 
Der er 130 tilmeldte. Hans Henrichsen er dirigent. 

e) Emneeftermiddag for socialhumanitære kontaktpersoner mandag 1. november 
2021 i Café Danehof – udgift ca. 3.000 kr. (til vedtagelse) 
Vil koste 50 kr./deltager + leje af lokaler. Bestyrelsen er velkommen. 
Arrangementet vedtages. 

f) Afholdt delegeretforsamlingsmøde fredag 17. august 2021 
Med ca. et års forsinkelse. Orientering. 

g) Ny pårørendeguide er modtager fra Ældre Sagen 
Orientering. 

h) Cykelholdene har fået bevilget 5.000 kr. til specialarrangement (godkendes) 
Orientering. Godkendt. 

i) Frivilligfesten på Hotel Nyborg Strand lørdag 27. november 2021 kl. 13 
En opdatering. Birgit Laugesen og IK har bestilt underholdning kl. 15-16. 
Invitation udsendes primo oktober. LP 

j) Invitation til møde 25. august om tildeling af §§ 18 og 79 midler 
Orientering. Ingen deltagelse, da vi har en 3-årig bevilling på 100.000 kr./år 

k) Matematikcenter søger ældre frivillige. 
Orientering. Afslår at hjælpe. 

l) Bevilling af 10.000 kr. til Danmark spiser sammen i uge 45 
Landsforeningen uddeler. Vi gør stort set, som vi plejer på vores aktiviteter, 
fællesspisning på hhv. Café Danehof og i Ullerslev, Forsamlingshuset. 

m) Foreningsmøde onsdag 22. september 2021 om Tour de France 
Invitation til møde på Nyborg Gymnasium. 

n) Borgermøde på Bastionen om Det gode Ældreliv den 7. september * 
Ingen opløftende succes. 

o) Temamøde om Arveret og Fremtidsfuldmagter tirsdag 26. oktober 2021 * 
Orientering. Et samarbejde mellem kommunen, Seniorrådet og Ældre Sagen 
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p) Forespørgsel modtaget om mulige frivillige til spejdergruppe * 
Orientering. Afslår at hjælpe. 

q) Pulje på 109.000 kr. modtaget til arrangementer for sårbare ældre * 
Orientering. Videresendt til kulturudvalget. 

r) Spar Nord udlodder 10 puljer à 10.000 kr. til projekt m.v. 
Vi takker nej til dette tilbud. 

s) Vi har skrevet til ÆS i København om frivillig, som ikke er/vil vaccineres * 
Vedkommende er i gruppen ledsagerordning. Bruges ikke i denne forbindelse. 

t) Invitation til afskedsreception for fritidskonsulent Lars Andersen onsdag 29. 
september 2021. IK deltager. 

* Bilag er udsendt 
 

5. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Hjælpende hænder har i august hjulpet i alt 27 timer. 
Demenscaféen starter først 11. oktober pga. manglende oplysninger fra kommunen. 
 

6. IT-arbejde v/Bodil Sindal 
Der har været afholdt 2 x 2 timer tema om iPad og iPhone med otte deltagere på 
hvert hold. Der er behov for flere workshops med smartphone og tablets. 
Indtil videre er der ikke mange, der har brug for hjælp i it-caféen. Stor tilfredshed 
med at kunne være i mødelokalet. 
 

7. Regnskab v/kasserer Ulla Pedersen 
UP gennemgår udsendt regnskabsoversigt pr. 31.08.2021, herunder modtaget husle-
jetilskud, §§ 18 og 79 tilskud samt tilskud for antal frivillige. 
Der er en del spørgsmål f.eks. AK-numre, men dette tages op i det nye år. 
 

8. Motion v/Steen Sørensen 
a) Stolegymnastik på Jernbanebo 

SS og IK har haft en yderst positiv samtale med leder Helle Meyer om mulighe-
derne på Jernbanebo.  

b) Stolegymnastik på Vestervold 
Lene Torup kommer pga. sygdom ikke mere. Ny leder søges. 
 

9. Orientering fra kontorområdet v/Lizzi Petersen og Peter Enevold 
a) Medlemstatus til-/afgang 

D.d. er der 5.115 medlemmer. Siden januar har vi fået 220 tilmeldinger, 69 er 
udmeldt. 

b) Kontorets drift m.v.  
Går planmæssigt. 
 

10. Undervisning v/Lizzi Petersen 
Ingen henvendelser på engelsklærer. 
Der er tvivl om undervisning i maling. 
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11. Kultur v/Dorit Myltoft 
Merete Ahlmann-Jensen indstilles som medlem af kulturgruppen i Distrikt 6. 
Tur til Holmegaard Glasværk planlægges til mandag 25. oktober. 
Alle kulturtilbud fortsætter som tidligere. 
Der påtænktes en højskoledag med landsbyliv i Ellinge. 
Birgit Laugesen planlægger besøg i Cirkusrevyen 2022. 
 

12. Kortspil v/LP og IK 
Fremover er der kun ét bridgehold, mandag. Og et lhombrehold. 

 
13. Fundraising v/Peter Enevold 

Intet nyt. 
 

14. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 
De forskellige hold i Ullerslev er kommet fint i gang.  
Syng sammen er tilbage på Dalgaard med 24 deltagere første gang.  
Bridge er flyttet til Sdr. Skole og har 20 deltagere.  
Læsekredsen er nu fuldt booket med 10 deltagere.  
Prisen for deltagelse i spisning i Forsamlingshuset stiger. Der er ca. 25 deltagere 
hver gang.  
Gå holdet er nu tirsdage kl. 13 

 
15. Det Sker & Lokalblad 

a) Det Sker – deadline 20.9.2021 (perioden 26.11.21 – 16.2.2022) 
b) Lokalblad – deadline 13.9.2021 (udkommer 14.10.2021) 
c) Møde med bogtrykker 6. september 2021. Et positivt møde med Helen Ther-

kildsen, Irma og Ib. 
 

16. Orientering fra: 
Koordinationsudvalg: 
a) Møde afholdt 3. september 2021 

Høringssvar til Nyborg Kommunes budget. 
b) Valgmøde afholdt på Hotel Nyborg Strand 9. september 2021 

Godt møde med 110 deltagere. 
c) Modtaget og fordelt kontingentandel for andet halvår 2021 
d) Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 afsendt 

 
Distriktsaktiviteter: 
a) Møde afholdt 11. august 2021 for Socialhumanitær gruppe 

For få deltagere. 
b) Distriktskonsulent Iben Løvstrand er pga. sygdom fratrådt. 
c) Formandsinvitation til Egeskov Slot 22. september 2021 
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Landsbestyrelsen: 
Landsbestyrelsesmøde 25. – 26. maj 2021 og 29. juni 2021 
Se referat fra møderne på Frivilligportalen. 
 

Seniorråd: 
Det kommende valg står for døren, 16. november 2021. 
Bestyrelsen peger på Peter Enevold som kandidat med den begrundelse, at det er en 
fordel at have et medlem fra Ældre Sagen i Seniorrådet. 
 

17. Eventuelt 
Pga. mødesammenfald foreslås det at ændre i møderækken, således at det planlagte 
møde 24. november flyttes til torsdag 25. november 2021. 

   
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Onsdag 20. oktober Ib Kruse 
Torsdag 25. november Dorit Myltoft 
Onsdag 15. december Lizzi Petersen 
-  Alle dage kl. 12 
 
Kommende arrangementer: 
Tirsdag 21. september 2021, 17-20 Årsmøde i lokalforeningen, Hotel Nyborg Strand 
23. og 24. november 2021 Delegeretforsamling, Hotel Nyborg Strand 


