
 

 
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 af møde i lokalbestyrelsen Nyborg-Ullerslev 

 
 

Mødedato: 
 

Torsdag 25.november 2021 kl. 12 – Adelgade 6, Nyborg Bemærk dato 

Deltagere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ib Kruse (IK)  formand 

Peter Enevold (PE) 1. næstformand  
Irma Trebbien (IT) 2. næstformand 
Ulla Pedersen (UP) kasserer 

Hans Juhl Jørgensen (HJJ)  

Dorit Myltoft (DM) 
Lizzi Petersen (LP) 

Karin Jensen (KJ)  
Steen Sørensen (SS) 
Rie Petersen (RP) 1. suppleant 
Merete Ahlmann-Jensen (MA) 2. suppleant  

 
Praktisk arrangør: Dorit Myltoft 

 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst v/formanden 

2. Valg af ordstyrer 
IT valgt. 

3. Godkendelse af sidste referat 20.oktober 2021 
Er godkendt af alle efter udsendelse med mail. Punktet medtages ikke fremover. 

4. Nyt fra formanden og mulige beslutninger 
a) Arbejdsopgaver-områdeansvar og formål til vedtagelse 

Gennemgået og tilrettet. 
LP skal senest om en uge fremsende stedfortrædere til formanden. 
Endelig udgave forventes vedtaget på næste B-møde 

b) Frivilligfest 27.november 2021 
Orientering. Godt 90 deltagere – en hel del afbud de seneste dage, sandsynligvis 
grundet Corona. 

c) UP og IK har deltaget i centralt regnskabsmøde i Fredericia 26.oktober 2021 
Orientering, se i øvrigt pkt. 7 . 

d) Orientering af Delegeretmøde 23-24.november på Hotel Nyborg Strand 
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Kort orientering. 
e) Brev til kommunen om ”Vågetjenesten” v/IT og IK 

Kommunens ofte skiftende personale har svært ved at følge de aftalte procedu-
rer. Kommunen vil præcisere disse overfor relevante medarbejdere. 

f) Nyt kommunalt tilbud om ”Opsøgende og udekørende aktivitetstilbud” 
Kommunen har igen modtaget nogle projektmidler, her skal en nyindkøbt el-bus 
medvirke til at hente flere deltagere ind til aktivcentrene. Kommunen har kon-
taktet ÆS for assistance, vi kan næppe hjælpe. 

g) Fastlæggelse af dato for årsmøde 2022. Foreslår 29.marts 2022 
Forslaget godkendt. Desværre indeholder netop udsendt centralt blad en forkert 
dato. 

h) Beslutning om ”Telefongodtgørelse 2021. Forslag udsendes. 
Omdøbes til mere retvisende: omkostningsgodtgørelse. Udsendte bilag god-
kendt med enkelte justeringer. UP eksekverer. 

i) Status på ”Danmark spiser sammen-arrangementer” lokalt 
De forskellige bestyrelsesansvarlige orienterede om status. OBS på at regninger 
sendes til UP, af hensyn til afrapportering til Kbh. 

j) Mødekalender 
Justeringer for 2022 foretaget i formandskabet desværre ikke udsendt. Møde i 
marts flyttes til den 25. – kalender udsendes med referat. 
OBS: Næste møde den 15/12/21 gennemføres kl. 10:00 – ca. 12:00, herefter ju-
lefrokost. 
 

5. Socialt-humanitært arbejde v/Irma Trebbien 
Der er stor efterspørgsel på handymen. Landsorganisationen har henvist lille er-
statningssag for uheld ved assistance til betaling af os selv i lokalafdelingen. 
Uacceptabelt og IK skriver til landsformanden herom. 

 
6.  IT-arbejde  

Lille aktivitetsnedgang i IT-cafeen. Åbningstid justeres til 10-12. 
Workshops omdøbt til kurser. 
Der forestår et stort arbejde med at hjælpe borgerne med MitID. I den forbindel-
se forsøger HJJ og PE at få et møde med relevant chef fra Borgerservice med 
henblik på fælles forventningsafstemning. 
Vores antal IT-frivillige i forhold til borgere 65+ er et af de højeste på Fyn. 

 
7. Regnskab v/kasserer Ulla Pedersen 

a) Oversigt 31.oktober 2021 (er udsendt) 
Den udsendte oversigt indeholder faner der kan belyse økonomien på aktivitets-
niveau – dette tages på dagsordenen til mødet i januar. 

b) Etablering af bookingsystemet 
Efter en god introduktion besluttet at vi fra januar 2022 etapevis går i gang med 
at indføre bookingsystemet. Brugerne vil opleve dette system som ethvert andet 
system på nettet, vi får store administrative forenklinger, UP styrer en etapevis 
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introduktion. 
c) Udvidet brug af Mobilepay 

Konsekvens af ovenstående. 
d) Formindsket brug af ”kontanter” 

Konsekvens af den generelle udvikling i samfundet. Måske fokus på at bruge 
modtagne kontanter til specifikke indkøb. 

 
8. Motion v/Steen Sørensen 

a) 2 nye instruktører i stolegymnastik er ”ansat” 
Kort orientering 
 

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

Kort orientering 
 

10. Undervisning v/Lizzi Petersen 
Punktet kun med, da der pt. er en aktuelt mulighed for at engagere en underviser 
til engelsk. 

 
11. Kultur v/Dorit Myltoft 

Der gennemføres Forårshøjskole den 24. marts 2022. 
Formandskabet har disponeret de fleste såkaldte sårbarhedsmidler i foråret, men 
kulturudvalget opfordres til at udvikle et ekstra arrangement. 

 
12. Kortspil v/LP og IK 

Intet at referere. 
 

13. Fundraising v/Peter Enevold 
Kort orientering 

 
14. Nyt fra Ullerslev v/Karin Jensen 

Desværre konstateret Corona-smittede på et par aktiviteter, i muligt omfang er 
andre deltagere kontaktet. 

 

15. Det Sker & Lokalblad 
a) Det Sker – deadline 21.1.2022 
b) Lokalblad – deadline 21.2.2022 (udkommer 15.3.2022) 

Anmodning om at førstkommende blad udvides med 4 sider 
Udvidelse accepteret. Fornyet fokus på at ALLE bestyrelsesansvarlige hver 
gang skal melde ind til lokalblad, Det Sker og hjemmeside – også hvis der ikke 
er ændringer. 
 

16. Orientering fra: 
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 Koordinationsudvalg 
a) Deltagelse i kommunal arbejdsgruppe vedrørende rekruttering til SOSU-

området  
IK deltog i 1. møde, herefter deltager PE. 

b) Møde den 29/11 – referat udsendes til bestyrelsen. 
Distriktsaktiviteter 
a) Forespørgsel om muligt besøg i de enkelte afdelinger af ÆS 

IK fremsender ”nej tak”. 
b) IK har 5.novembe fremsendt oversigt med navne på de personer som vi har 

valgt til distriktets udvalg mv. 
c) IK har deltaget i ”forsamlingsmøde” 17.november 
d) Indkaldt til ”netværksmøde” om tryghedsopkald v/IT og KJ 
e) Referat fra møde 8.november 2021 vedrørende ”Motionsområdet” v/SS 

Ang. Punkt b) – e): Gensidig orientering. KJ og HJJ har indenfor deres felt væ-
ret til landsdækkende koordinatormøder. 
 

Landsbestyrelsen 
a) Landsbestyrelsesmøde 25.oktober 2021 

 
Seniorråd 
a) Resultatet af valget til Seniorrådet v/PE 

Kort orientering. 
 

17. Eventuelt 
Forskellig kort information.  
SS meddeler at han af tidsmæssige årsager stopper i bestyrelsen efter næste års-
møde 

 
   
 
Kommende bestyrelsesmøder: Praktisk arrangør: 
Torsdag 25. november kl. 12 Dorit Myltoft 
Onsdag 15. december kl. 12 Lizzi Petersen 
Start kl. 10 jfr ovenfor. 
 
Kommende arrangementer: 
23. og 24. november 2021 Delegeretforsamling, Hotel Nyborg Strand 
Lørdag 27. november 2021 kl. 13 Frivilligfest, Hotel Nyborg Strand 


