Referat fra Årsmøde i ÆldreSagen i Ishøj
Lørdag den 18. marts 2017 kl. 15.00 i Foreningshuset, Vejlebrovej 45B

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Benny Hansen)
Benny Hansen blev valgt, som konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt iflg.
Vedtægterne fra ÆldreSagen.
2. Formandens beretning til godkendelse v/formanden
Formandens beretning var blevet udleveret til de tilstedeværende medlemmer og
blev godkendt.
Kirsten Elbek fik formanden til at korrigere, at der er tale om Navigatorordning og
ikke mentorordning.
3. Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke v/formanden
Orientering om, hvad der skal ske fremover.
Desværre mangel på frivillige på alle fronter – bl.a. besøgsvenner, hospitalsvenner
og brevduer til omdeling af bladet hvert ½ år samt andre opgaver.
4. Forelæggelse af lokalforeningens regnskab til udtalelse v/kasserer Karin Mortensson
Karin Mortensson redegjorde for regnskabet for 2016, som var blevet udleveret til
deltagerne i Årsmødet.
Formanden oplyser, at ÆldreSagen i Ishøj har modtaget kr. 48.000,- i tilskud både
fra ÆldreSagen og Ishøj Kommune.
Ishøj Kommune meget villige med tilskud.
Gebyrer hos Nordea ikke pålagt ÆldreSagen ekstra – endnu.
Formanden Ole Møller skal have en snak med Danske Bank vedr. nye systemer, 2
konti og dobbeltprokura vedr. vores konti. Danske Bank har en Erhvervsafdeling,
som tager sig af ÆldreSagen.
Regnskabet taget til efterretning.

5. a) Beretning om besøgsvenner, bisiddere v/Else Jørgensen
Orientering om året 2016 hvor der er brugt mange timer. Der har også været julefrokost for besøgsvenner og møder med besøgsvenner og hospitalsvenner sammen.
Kurser for bla nye frivillige.
Besøger pt. 28 personer og 4 står på venteliste.
Der foretages hver dag Tryghedsopkald til 4 borgere.
Mangel på besøgsvenner.
b) Beretning om hospitalsvenner, spisevennerog navigatorer v/Else-Marie Eg
Orientering om året 2016, hvor der også er brugt mange timer.
Har samarbejde med besøgsvenner.
Stigning af henvendelser – 5 klarer det i øjeblikket opgaverne – men mangel på
frivillige.
Demensudredning svært at tage personer med – ikke muligt.
Navigatorordning skal støtte borgeren ca. ½ til ¾ år bagefter – er et 3 årig projekt.
Man er nu nået ca. halvdelen – status på projekt.
Cafeerne har fået kr. 6.000,- i tilskud til uge 17, hvor ”Danmark spiser sammen” i
ÆldreSagen i Ishøj. Flyer laves til uddeling.
God tilslutning til cafeerne – ca. 30 – 50 personer hver gang i de 4 cafeer, snart 5.
6. Indkomne forslag
a) Fastlæggelse af hvem, der kan vores arrangementer
Orientering af formand Ole Møller – det blev præciseret, at ÆldreSagen i Ishøjs
arrangementer kun er for medlemmer af ÆldreSagen. Dette blev yderligere
fastslået af Inga Juel Johansen – kommer med i næste blad.
Vejledning vedr. brug af lokaler i Ishøj Kommune – kommer senere fra brandmyndigheden i Ishøj Kommune.
Iflg. René Qvist er retninglinier udstukket bl.a. m.h.t sikkerhed – afgørende for
menneskeliv. Selvom den nye brandinspektør har ”sat” sine spor rundt omkring, så det
er fordi regler skal overholdes.
Orientering taget til efterretning.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Ole Møller (formand)
(1)
blev valgt
Inga Juel Johansen
(2)
blev valgt
Marie Louise Christiansen
blev valgt

8. Valg af 5 suppleanter for 1 år

Jan Schiøttz
Alfred Fastrup
Else-Marie Eg
Else Jørgensen
Per Nørskov

(1)
(2)
(3)
(4)

blev valgt
blev valgt
blev valgt
blev valgt
blev valgt

9. Eventuelt
Orientering om skolevenner v/Ole Møller – fortælle de unge om arbejdslivet – at
være på arbejdsmarkedet.
IT-hjælp hver anden mandag i lige uger i Foreningshuset v/bl.a Alfred Fastrup.
Inga Juel Johansen arrangerer en tur til Budapest i august – orientering om turen.
Tak til bestyrelsen fra Merete.
Derefter en stor tak fra ÆldreSagen til Jytte, som har været frivillig i 15 år.
Desuden også en stor tak til Grethe Nørager, som træder ud af bestyrelsen efter 10
år. Grethe Nørager fortsætter i Aktivitetsudvalget.

Tak til Benny Hansen som dirigent for Årsmødet.
Slut på Årsmødet i ÆldreSagen i Ishøj.
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