Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat af mødet d. 29. november kl. 12.00

Indkaldt til mødet er:
Per Antonsen, Flemming Larsen, Emil Christensen, Mary Larsen, Asbjørn Sejer Poulsen, Grethe Vibeke Juul
Jensen, Claus Oxenbøll (ref.), Tove Berthelsen.
Desuden fra kommunen Sussie Enghøj

Afbud fra Hanne Bylov

1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 25. Oktober
Referatet godkendt.

2. Orientering fra Karen Margrethe og Dorthe.
Dorthe:
Det er et stadig stigende problem med medbragt mad, slik m.m.
Centerbestyrelsen vil i samarbejde med huset starte en kampagne mod de medbragte sager i huset efter
køkkenrenoveringen. Sussie afsøger muligheden for et seminar/kursus om ”Adfærds Design” også
kaldet ”Nudging”, eventuelt med nogle unge studerende.
3. Status på regnskab 2018
Regnskabet se fornuftig ud. Problemetik med kontant afregning med køkkenet efter større
arrangementer, da det er mange kontakter som først skal hentes i banken og derefter afleveres i
køkkenet. Sussie undersøger mulighederne for en alternativ afregning.
Mary udarbejder et notat vedrørende håndtering af nøgle chip.
Sussie vil gerne have regnskabet udsendt sammen med dagsordenen.
4. forplejning af vores frivillige, mens køkkenrenoveringen pågår.
De frivillige kan få kaffe med tilbehør når de er på vagt. Informationen holder åben som sædvanlig
men efter ca. 2 uger vurderes der om Informationen skal lukke i samme periode som
køkkenrenovereingen foregår.

5. Status fra arbejdsgrupperne.
a) Bygninger/vedligehold
Sussie har ordret at vindfang ud mod gården. Det bliver med to døre der ikke skal åbne samtidig
og snoretrækket bliver erstattet af en anden løsning.
Der er nogle der oplever støj problemer i gangen hen mod cafeen. Der undersøges om der er
mulighed for at løse problemet med opsætning af nogle træbeton elementer eller lydbatts.
b) AV-Udstyr
Der er ønske om en anden mikrofon i klaverstuen. Der er ikke plads bag øret når folk går med
høreapparat og briller. Sussie undersøger om selve mikrofon og holder kan ombyttes med en
anden model og derved beholde selve den trådløse enhed.
c) Booking, Informationen, Hjemmesiden.
For at forbedre husets internet er der bestilt en fiberforbindelse hos EWII. Der er for mange
udfald på vores eksisterende løsning. Zentio hjælper med selve installationen.
Tovholdergruppen har afholdt møde med Sussie om et nyt bookingsystem der vil give et meget
bedre overblik over bookinger på hjemmesiden og automatisk opdatere infoskærmene med
bookinger og menuplan. Sussie vil afholde halvdelen af udgiften på kr. 70.000,- og Mary og
Claus vil udarbejde et forslag til Brugerrådet, Ældresagen, PSU, Pensionistforeningen af 1938
og Danske Seniorer om donation af det resterende beløb.
Der er en frisk cykelpilot der har meldt sig som frivillig i Informationen.
d) Rengøringstjek
Sussie afventer stadig et tilbud om at gå fra ”Skolerengøring” som vi har i dag til en lidt bedre
rengøring.
e) Caféen
Det faste personale har travlt, de har besvær med at følge med her i juletravlheden hvor der
samtidig skal bruges kræfter til at pakke køkkenet ned så det er klar til renoveringen. Derfor
holdes der lukket den 1. Januar 2019. Sussie arbejder på en plan der kan tage presset af de
ansatte og de frivillige.

6. Persondataloven – hvordan forholder vi os dér.
Grundet tidspres udskydes dette punkt til næste møde.
7. Evaluering af åbent hus d. 29. september kl. 10-13. Status mv.
Der blev udleveret 240 middage så succesen fortsætter næste år og er planlagt til den 28. September
2019.

8. Forslag til mødedatoer i 2019:
Alle forslag blev godkendt.
Torsdage kl. 12.00-14.00:
24. januar
28. februar
21. marts (konstituering og efterfølgende møde)
25. april
23. maj
20. juni
Juli mødefri
8. august
12. september
10. oktober
7. november
5. december

9. Eventuelt/øvrig relevant information.
Centerbestyrelsen bedes gennemlæse vedtægterne til næste møde i januar, hvis der skal eventuelle
vedtægtsændringerne med på den kommende generalforsamling.
Den lokale gigtforening, er ikke en forening og kan derfor ikke blive medlem af Seniorhuset-IPS,
men vil stadig være aktiv bruger af huset.

