Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat af mødet d. 17. maj 2018

Hermed indkaldes til centerbestyrelsesmøde torsdag d. 17. maj 2018 kl. 12.00 i den lille cafe
Indkaldte:
Flemming Larsen, Per Antonsen, Emil Christensen, Asbjørn Sejer Poulsen, Claus Oxenbøll, Tove Berthelsen,
Mary Larsen og Grethe Vibeke Juul Jensen.
Desuden fra kommunen Ellen Balleby, Sussie Enghøj og Hanne Bylov (ref)
Afbud fra Tove Berthelsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 19. april
Referatet blev godkendt.
2. Vi skal hilse På Sussie Enghøj og sige formelt farvel, tak og god vind til Ellen
Bestyrelsen takker for Ellens store indsats både i Seniorhuset og i Centerbestyrelsen
Den 12. juni kl. 10.00 – 12.00 er der farvel-morgenmad for Ellen i Seniorhuset. Hun forventer, at vi
alle dukker op ;o)
Sussie fik lov at sige nogle få velvalgte ord om sig selv J. Velkommen til Sussie.
3. Status på regnskab 2018
Emil er ved at samle op på kontingentindbetalingerne. Brugerrådet i Seniorhuset har skiftet
kasserer og derfor tager det lidt tid, inden der kommer en indbetaling derfra.
Emil er blevet opmærksom på, at vi har glemt at søge om momsen hos Velux-Fonden til skærmene
mv. Emil har rettet henvendelse til Velux-Fonden for at høre, om også momsen kan bevilges. Han
har dog ikke hørt fra dem endnu.
4. Status fra arbejdsgrupperne.
a. Bygninger/vedligehold – Henning N kommer 13.00
Henning:
Porten i gården lukkes ca. kl. 17.00 – manuelt af beboerne. Derefter skal der åbnes med
chip.
Uanset hvilke skader el. lign. der sker på døre og porte, skal det meldes til Trekantens
Brand og Redning på tlf.nr. 7210 7080. De rekvirerer evt. håndværkere – eller hvad der
måtte være brug for.

Der sættes videoovervågning på forhallen, Køkkenet og ud til gården. Det bliver fast
overvågning. Regningen deles mellem ejendomsafdelingen, Seniorhuset (Ellen/Sussie) og
forsikringsafdelingen. Der sættes skilte op med information om overvågningen.
Der skal laves ny udsugning i køkken og cafe. Det bliver nødvendigt at lukke køkkenet i 14
dage i den periode (24. august til 10. september) – dvs. der kan ikke laves varm mad.
Lukningen har også konsekvenser for lokalebookingen – Mary og Claus tager det med til
tovholdergruppen og Informationen. Der laves en kommunikationsplan for perioden.
Ejendomsafdelingen bekoster afskærmning af affaldsbeholderene ved vinduerne i gården.
Det er et forhøjelseshegn. Det kommer i uge 23.
Øvrige bemærkninger:
Der er kommet nyt gulv på det sidste af lokalerne i kælderen. De gamle møbler bliver
fjernet en af de nærmeste dage.
Det blev drøftet, om den reserverede p-plads i kælderen skal beholdes – bruges den
overhovedet? Asbjørn giver udtryk for, at Ældre Sagen er opmærksom på pladsen – deres
foredragsholdere bruger pladsen, når foredragsholderen skal læsse materiale af. Hvis
pladsen skal meldes af, skal foreningerne orienteres. Anvendelsesgraden vurderes løbende.
Det koster 200 kr. pr måned, at have pladsen reserveret.
Ellen foreslår, at Centerbestyrelsen tager en snak med Ejendomsafdelingen om at etablere
et egentligt mødelokale ud for elevatoren på 1. sal. Det kræver blandt andet, at der
etableres en redningsåbning ud mod Vendersgade. Det er især rum med AV-Udstyr, der er
mangel på, så det skal være et (eller flere) lokale(r) med AV-udstyr, der i givet fald skal
etableres. Per og Henning kigger på stedet efter mødet. Så finder vi ud af, hvad der evt. skal
indhentes et tilbud på.
b. AV-Udstyr
Flemming har ikke hørt andet end at tingene fungerer, og at brugerne kan finde ud af at
bruge det.
Flemming giver Sussie en introduktion i brug af udstyret.
Der laves en ny vejledning i brug af udstyret (Robert, Flemming og Kim snakker sammen –
Robert kontakter Flemming) og i midt-september afholdes et fælles informationsmøde for
brugerne.
c. Nøglechip
Asbjørn har fået en mail om at ejendomsafdelingen vender tilbage i slutningen af uge 20 –
det er jo lige om lidt.
Der er lavet låne-chips. De giver kun adgang til mødelokale – ikke depoter eller lign. Lånechippen skal afleveres igen, inden man går fra Seniorhuset.
d. Booking, Informationen, Hjemmesiden.

Der har lige været møde i tovholdergruppen (bookingsystemet og Informationen). De
frivillige vil gerne tage ekstra vagter, selvom de er tit på i forvejen – men der mangler dog
stadigvæk lidt flere frivillige!!
Ellen oplyser, at der er flere, der går ind i caféen for at spørge om forskellige ting, i de
perioderne udenfor Informationens daglige åbningstid. Der holdes kun helt lukket i
Informationen i juli måned. Åbningstiden bliver fra august kl. 11-14. Åbningstiderne drøftes
løbende i frivilliggruppen vedr. Informationen.
e. Rengøringstjek (Ellen)
Ellen har ikke haft klager over rengøring – det fungerer rigtigt fint med Hildas hjælp.
f.

Caféen (Mary)
Brugerrådets nye kasserer overtager regnskabet for Caféen og det bliver hendes
afrapportering Centerbestyrelsen fremadrettet får.
Der har været ekstraudgifter til vikarer og sygdom i år – det betyder lidt for det foreløbige
resultat. Økonomien er dog stadigvæk ok – måske skal der kigges på priser snart.
Der er en god stemning i caféen/køkkenet – det er dejligt. Der kunne godt bruges lidt flere
frivillige – især i weekenden er der behov. Der kan måske hentes lidt ved at ændre nogle
arbejdsrutiner; personalet har fået lidt flere timer og det har også hjulpet.

5. Diverse informationer udover pkt. 4
Ingen punkter.
6. Eventuelt.
Sussie bad om en præsentation af Centerbestyrelsen J – og det fik hun.
7. Kommende mødedato og eventuelle emner:
14. juni kl. 12.00
Drøfte Åbent hus – omkring 1. oktober.

