Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat af mødet d. 8. februar 2019 kl. 9.30-11.30.

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

Dagsorden:

1. Repræsentantskabsmødet den 19. marts 2019
Dirigent – Asbjørn spørger Erik Kristensen
Referent Hanne Bylov
En lille føler på kommende medlemmer af centerbestyrelsen gav følgende tilbagemeldinger:
Ældre Sagen – Asbjørn træder ud af bestyrelsen, men forventer at der kommer en anden
repræsentant i stedet for han.
Brugerrådet – stiller med en repræsentant – Mary har stillet sit mandat til rådighed.
Danske Seniorer – Tove fortsætter.
Pensionistforeningen af 1938 – der kommer en repræsentant.
Frimærkeklubben – Claus fortsætter.
Hjerteforeningen – der ved vi ikke om der stiller en ny.
Tirsdagsklubben – det er ikke helt på plads hvem der kommer.
Fra Seniorrådet fortsætter Flemming går vi ud fra.
Der skal sendes en opfordring til alle medlemsforeningerne om at oplyse om de stiller med en
repræsentant til centerbestyrelsen. Vi prøver at lokke Flemming til at sende rundt.
Dagsorden til repræsentantskabsmødet er ifølge vedtægterne. Hanne sætter en indkaldelse op og
sender til Flemming – så kan den sendes ud til medlemsforeningerne. Vi skal huske, at der også skal
sættes information op ved informationen. Frist for udsendelse er d. 18. februar.
Der skal findes en ordning på regnskabet for 2018, da Emil har været nødt til at trække sig pga.
sygdom. Per og Asbjørn finder en løsning.
2. Kontingent? – Diabetesforeningen ønsker ens kontingent.
Centerbestyrelsen valgte at foreslå fastholdelse af samme kontingent for 2019 som for 2018.
3. Nøglechip – ændring. Mary, Karen Margrethe og Henning har udarbejdet regler for udlevering af
nøglechip.

Punktet udsat til næste møde.
4. Regnskab – Emil
Emil er fraværende pga sygdom. Per og Asbjørn samler op.
5. Cafeen – drift m.m.
Driften er i hvert fald for en periode været overdraget til Sussie. Brugerrådet skal på det kommende
møde tage stilling til om ordningen skal fortsætte.
6. Eventuelt.
Brugerrådet har modtaget nogle midler til at gennemføre kursus om rekruttering af frivillige og dér
vil de gerne invitere en fra Centerbestyrelsen. Tove vil gerne deltage.
Næste møde er d. 28. februar kl. 12.00 – formentlig i træningskøkkenet.

