Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat fra mødet d. 14. juni 2018

Mødte:
Flemming Larsen, Per Antonsen, Emil Christensen, Asbjørn Sejer Poulsen, Mary Larsen og Grethe Vibeke
Juul Jensen.
Desuden fra kommunen Sussie Enghøj
Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 17. maj
Godkendt
2. Status på regnskab 2018
Forelagt af Emil. Forslag om, at depositum for nøglechips indgår i egenkapitalen. Forslaget kræver
godkendelse af repræsentantskabsmødet, som først afholdes i marts 2019.
3. Status fra arbejdsgrupperne.
a. Bygninger/vedligehold
Forhold vedr. tyveri bliver ordnet (Henning). Ønske om havemøbler tæt ved kioskudgangen. Røgpolitik er
ønsket for gården og ud mod Vendersgade, hvor røgen suges ind ad vinduer højere oppe. Sussie tager
kontakt til Boligkontoret vedr. navne på bl,a, formanden for bestyrelsen for boligerne Ved Landsoldaten.
Billedet fra I.P. Schmidt-fonden er hængt op. Sussie kontakter Ellen m.h.p. at få evt. aftaler vedr. billedet på
plads. Kan lokalerne i kælderen bruges bedre?
b. AV-Udstyr
Udstyret i foredragslokalet fungerer udmærket. Næste ønske kunne være nye genopladelige mikrofoner på
1. sal, - anslået pris 25.000 kr. Vejledning i brug af AV-udstyr revideres, og der holdes kursus i september.
c. Nøglechip
Asbjørn har nu fået liste med navne og chipnumre, men mangler endnu nogle oplysninger.
d. Booking, Informationen, Hjemmesiden – opdatering af navne mv. i informationsmateriale
Mary gennemgik den udsendte redegørelse. Der er stemning for de foreslåede ændringer.
Den godt arbejdende IT-gruppe går videre med arbejdet.
e. Rengøringstjek
Vurderingen er, at lokalerne afleveres i rimelig god tilstand.
f.

Caféen (Mary)

Det går planmæssigt. Økonomien er som forventet.

4. Åbent hus til efteråret – dato, form, arbejdsfordeling mv.
Åbent hus bliver afholdt lørdag d. 29. september kl. 10-13. Der ansøges om tilskud på 10.000 kr. til
afholdelse af det åbne hus.
Forslag om bod med ”frivillige søges”.
5. Eventuelt/øvrig relevant information.
Intet til referat
6. Kommende mødedato og eventuelle emner: 16. august kl. 12.00 – opsamling vedr. Åbent hus.
Foregår i træningskøkkenet!

Referent
Flemming Larsen

