Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat af mødet d. 16. august kl. 12.00

Deltagere i mødet er:
Per Antonsen, Flemming Larsen, Emil Christensen, Asbjørn Sejer Poulsen, Grethe Vibeke Juul Jensen,
Claus Oxenbøll, Tove Berthelsen.
Desuden fra kommunen Sussie Enghøj og Hanne Bylov
Afbud fra Mary Larsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 14. juni
Referatet godkendt.
2. Status på regnskab 2018
Der er lige gået 4,000 kr. ind i centerbestyrelsens kasse fra Tirsdagsklubben. Dejligt.
Der mangler 400 kr. i kontingent betaling. – de skulle være på vej.
Der er en egenkapital pt. på 47.519,22
Der mangler nogle betalinger til caféen, men de betales en af de kommende dage.
3. Status fra arbejdsgrupperne.
a) Bygninger/vedligehold
Det ser ud til, at der fortsat mangler lidt reparationsarbejder efter indbruddet. Per snakker med
Henning Niess om at få malet det.
Der er kommet bord-bænke sæt op i gården. Nogle af dem er kommunens. Sussie har talt med
boligselskabet, – vi må gerne bruge gården, og der må også gerne blive stillet borde og stole op,
– de skal bare stå 2 meter fra væggen.
Sussie har tillige talt med boligselskabet om, at rustvognen gerne må benytte porten Ved
Landsoldaten, når der skal afhentes afdøde. Bedemændene har fået koden til porten. Så er det
også på plads.
Tirsdagsklubben har henvendt sig om et indbrud, hvor der er taget ting fra deres skabe. Derfor
vil de gerne have, at der sættes låse på deres skabe. Der sættes et par hængelåse op. Per snakker
med Henning Niess om låse.
Mulighederne for at dele af nogle af de skabe, der ikke bruges, blev drøftet. Der kan meget vel
komme et tidspunkt, hvor råderetten over alle skabene i bridgerummet skal omfordeles efter det
reelle behov.
Petanque banen er taget i brug. Det er blevet godt.
b) AV-Udstyr

Der har været en henvendelse om, at udstyret ikke virker. Flemming har tjekket det, og alt
fungerer, som det skal. Vedkommende har fundet ud af, at den eksterne skærmindstilling skal
sættes på 720p på MacBook Pro`en.
Der er planer om orientering om brug af AV-udstyret i uge 36 – det laves i samarbejde med
leverandøren af AV-udstyret.
Vejledningen til brug af AV-udstyret ændres, så den passer til det nye udstyr.
Flemming sender en mail rundt til foreningerne. Det er foreningernes eget ansvar at sende de
relevante repræsentanter til orienteringsmødet.
c) Nøglechip
Asbjørn smider håndklædet i ringet – han gider ikke bøvle med det mere. Der mangler fortsat en
adgang til nøgle-chipsystemet, så vi kan hjælpe med at holde styr på vores nøgler. Per snakker
med Henning om nøglesystemet, og hvorfor der ikke sker noget.
Tove kommer og afleverer nøglerne fra Danske Seniorer, da de ikke skal bruge nøgle mere end
et par få gange om året. De kan afleveres til Karen Margrethe.
d) Booking, Informationen, Hjemmesiden – opdatering af navne mv. i informationsmateriale
Claus har haft kontakt til leverandøren af wi-fi. Vi har fået opgraderet netforbindelsen til 80/10 –
fortsat til 289 kr. pr. md. Det er dobbelt hastighed for samme pris.
Der mangler stadigvæk folk i informationen – det er lidt de samme, der tager mange vagter.
e) Rengøringstjek
Hilda holder pause lige i øjeblikket. Men Sussie har heller ikke hørt noget om, at oprydningen
ikke er i orden.
f) Caféen
Mary er på ferie, så vi må vente med den økonomiske orientering.
Der er et renoveringsprojekt vedr. udsugning i køkkenet – pga kommunens anlægsstop må
renoveringen udskydes til 2019. Projektet forventes at vare 6-7 uger, men vi kan nøjes med at
lukke køkkenet i 2 uger.
Sussie holder møde med køkkenet om, hvilken madlavning, der kan laves, så forholdene er så
tålelige som muligt for køkkenfolkene.
4. Åbent hus til efteråret – d. 29. september kl. 10-13. Status mv.
En ferieramt Mary foreslår:
 bod i kælder, velkomst og søge frivillige.
 Aktiviteter på alle etager.
 Åbne døre på trapper m.m.
 God skiltning til etagerne.
Alle forslag er godkendt.
Hjerteforeningen stiller op med undervisning i hjertemassage
Underholdning – Tove undersøger:
Mulighederne for at få 6. juli Garden kan spille i gården som åbning af åbent hus.
Visens venner er også en mulighed
Eventuelt også et eller flere kor

Jazz – evt. via Tøjhuset
Der blev nedsat en kontakt/styregruppe vedr. åbent hus arrangementet bestående af Per, Flemming
og Mary. Tovholder er Per.
Flemming skriver rundt til foreningerne om opstilling af boder.
Senior- og Handicapudvalget har bevilget 10.000 kr. til arrangementet, mod at der gives plads for de
kommunale tilbud, der holder til i Seniorhuset. Et eventuelt overskud af de bevilgede penge skal gå
til åbent husarrangementet i 2019, hvis et sådant holdes der.
5. Eventuelt/øvrig relevant information.
Sussie foreslår Centerbestyrelsen, at Karen Margrethe ind imellem – eller måske hver gang –
deltager i 10-15 minutter. Dorte vil også gerne deltage på samme vilkår. Aftalt, at der sættes et punkt
på de kommende dagsordener, hvor de gives hver 10-15 minutter. Per snakker med dem om, hvilket
tidspunkt, der passer bedst. Alt afhængig af deres tilbagemeldinger kan det være, at fremtidige
møder skal flyttes.
6. Kommende mødedato og eventuelle emner: næste møde er d. 20. september 2018

