Fredericia d. 21. marts - 2018.

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
SENIORHUSET I.P. SCHMIDT

1. Valg af dirigent.
Erik Kristensen fra Ældre Sagen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til
repræsentantskabsmødet (varsel 4 uger og 1 dag)
2. Valg af referent.
Hanne Bylov, Pleje og Omsorg, Fredericia Kommune, blev valgt.
3. Optagelse af nye medlemmer.
Bridgeklubben Fæstningen har søgt om medlemskab af Seniorhuset.
Optagelse af Bridgeklubben Fæstningen blev godkendt.
4. Centerbestyrelsens beretning til godkendelse.
Formanden for Centerbestyrelsen aflagde beretning for 2017.
Beretningen vedlægges som bilag til referatet.
Der blev stillet spørgsmål til den fremtidige brug af de fremvisere mv.
der pilles ned, når der sættes store skærme op i foredragslokalet. Der
findes anvendelse for materialet andet steds – det går i hvert fald ikke til
spilde.
Der blev spurgt om ikke referaterne af centerbestyrelsesmøderne kan
komme på hjemmesiden. Ønsket efterkommes fremadrettet.
Beretningen blev herefter godkendt.
5. Centerbestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse.
Kasserer Emil Christensen fremlagde regnskabet for 2017.
Vedlægges referat af repræsentantskabsmødet ved udsendelse.
Regnskabet godkendt
6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for
det kommende år.
Vedrørende donationer i budgettet.
• Ældre Sagen tilkendegiver, at de gerne støtter op om huset med
ekstra penge, men det skal være til bestemte projekter/indkøb.

• Tirsdagsklubbens overskud går til 2 formål, herunder tilskud til
Centerbestyrelsens arbejde, og derfor forventes der at komme en
indtægt derfra.
Vedr. kontingentfastsættelse:
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af gældende kontingent på 400
kr. årligt for foreninger med optil 200 medlemmer og 1000 kr. årligt
for foreninger med mere end 200 medlemmer.
Der er kommet forslag fra Diabetesforeningen, der foreslår, at der
vedtages kontingent for store foreninger (mere end 200 medlemmer) på 400 kr. årligt. Rita Jensen fra Diabetesforeningen
motiverede forslaget. Det er opfattelsen, at kontingentet bør være
ens for alle foreninger – uanset foreningens størrelse. Beløbet kan
godt være større end 400 kr. Diabetesforeningen fremsætter derfor
et korrigeret forslag om, at kontingentet bør være ens for alle
foreninger.
Forslagene blev drøftet, herunder hvad kontingentet skal bruges til
(primært åbent hus og forplejning af frivillige i informationen –
forplejning af Centerbestyrelsen på deres møder betales af
kommunen)
Brugerbetaling i form af lejebetaling af lokaler blev drøftet. Dette har
tidligere været behandlet og Fredericia Kommunes holdning har
hidtil været, at der ikke skal opkræves leje for brug af lokaler.
Diabetesforeningens forslag blev ikke godkendt.
Der var flertal for at godkende Centerbestyrelsens forslag. Kontingentet
er således 400 kr. årligt for foreninger med op til 200 medlemmer
og 1000 kr. årligt for foreninger med mere end 200 medlemmer
7. Orientering om driften af caféen i Seniorhuset IP Schmidt.
Flemming Larsen orienterede om cafeens økonomi.
Sidste år nåede cafeen den højeste omsætning nogensinde; med
moms en omsætning på over 1,5 mio. kr. Der gives et tilskud fra
kommunen til driften af cafeen, hvilket har betydet, at driften løber rundt
– og pt. også med et lille overskud, da der efterhånden er travlt hele
året.
Rita Jensen, Diabetesforeningen foreslår, at der laves diabetikervenligt
mad. Andre oplyser, at der bare skal bestilles diabetikermad og kage –
caféen leverer det, når det bestilles.

De nye kaffemaskiner fungerer nu optimalt. Der har kun været tale om
startvanskeligheder.
Per Eskildsen foreslog, at Centerbestyrelsen overtager ansvaret for
Caféen, da det er en tværgående funktion i huset. Det ligger pt. i regi af
Brugerrådet.
Forslag stillet af Ældre Sagen, om at der kan bestilles mad samtidig
med at der bookes lokaler. Det er tidligere blevet drøftet, men i cafeen
vil man gerne have den personlige kontakt – deres erfaring er at digitale
bestillinger alt for ofte giver anledning til misforståelser.
8. Præsentation af centerbestyrelsen for det kommende år.
Per Antonsen (Tirsdagsklubben),
Flemming Larsen (Seniorrådet),
Mary Strøager (Brugerrådet),
Claus Oxenbøll (Frimærkeklubben),
Emil Christensen (Hjerteforeningen),
Asbjørn Sejr Poulsen (Ældre Sagen),
Tove Berthelsen (Danske Seniorer) og
Grethe Vibeke Juul Jensen (Pensionistforeningen af 1938)
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
Benny Lauridsen
Rita Jensen
10.

Valg af 1 suppleant for bilagskontrollant.
Vagn Aage Dahlhus

11.

Indkomne forslag behandles.
Ingen forslag indkommet

12.

Eventuelt.
Ingen punkter under eventuelt.
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Erik Kristensen

Hanne Bylov
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