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Referat af bestyrelsesmøde nr. 31, afholdt torsdag den 19. august 2021 
kl.14-16 i Nybodergården 
 
Til stede: Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Jette Jensen, Vibeke H. 
Christensen  
Fraværende Knud Melballe Olsen og Jette Pedersen 
Fra administrationen: Frede Mølgaard og Troels Behr, som optog referat 
 
 
 

1. Referat af forrige møde, nr. 30. 
- Referatet blev godkendt. 
 

 
        

2. Mødet havde karakter af opsamling ovenpå covid-epidemien, og 
første punkt var regnskab 2020, som blev gennemgået og godkendt. 
Det underskrevne regnskab er fremsendt til Forvaltningsinstituttet og 
skal forelægges repræsentantskabet efterfølgende. 
 

 
 

3. Repræsentantskabsmøde afholdes den 21.9.21 kl. 16.30 i 
Langgadehus, og borgmesteren inviteres til at komme med et oplæg 
til debat som indledning til mødet. Den mere formelle del af mødet 
gennemføres efter debatten. 
Der er endnu ikke tilsagn fra borgmesteren, men det er oplyst overfor 
hendes sekretær, at det ikke er muligt at flytte mødet til et andet 
tidspunkt på dagen. 
Langgadehus sørger for kaffe, kage, frugt, øl, vand, vin etc., mens 
det er er under afklaring, om Rundskuedagen kan levere mad 
(buffet). 
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4. Der blev afholdt et kort men konstruktivt møde med borgmesteren 
den 24.6.21 kl. 11, og aftalen er, at det skal følges op af et møde med 
forvaltningen, og det blev aftalt, at vi foreslår 12.10. kl. 14 eller 15. 
Mail herom er fremsendt til Mads Wallentin. 

 
 
              
 

5. Eventuelt, herunder næste møde 
Følgende emner blev berørt på mødet med henblik på at blive taget 
op som punkter på kommende møder: 
De 10 principper om ældrepleje jfr. KL`s oplæg 
Nærhedsreformen 
Nyt økonomistyringssystem 
Rehabiliteringspladser 

          
         Næste møde er aftalt til 23.9. kl. 16 i Nybodergården 
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