Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat inkl. konstituering til mødet d. 21. marts 2019 kl. 12.30.
Mødet holdes i Træningskøkkenet.

Indkaldt til mødet er:
Per Antonsen, Flemming Larsen, Emil Christensen, Mary Larsen, Jørgen Munch
Hansen, Grethe Vibeke Juul Jensen, Claus Oxenbøll, Tove Berthelsen.
Desuden fra kommunen Sussie Enghøj
Afbud fra Hanne Bylow og Jørgen Munk Hansen.

1. Konstituering af Centerbestyrelsen
a. Præsentation af nye medlemmer:
For ældresagen afløser Jørgen Munch Hansen Asbjørn Sejer Poulsen
b. Konstituering
Centerbestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand

: Mary Larsen

Næstformand: Flemming Larsen
Kasserer

: Claus Oxenbøll

c. Fordeling af ansvarsområder.
a. Bygninger/vedligehold
Per Antonsen
b. Av-udstyr
Flemming Larsen
c. Booking, Informationen, hjemmesiden
Claus Oxenbøll

d. Rekruttering af frivillige
Tove Berthelsen

2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 28. februar 2019
Godkendt
3. Orientering fra Karen Margrethe og Dorthe.
Det går godt i huset, der er lidt ændringer i bordopstillingen i foredragslokale B, for at
forebygge yderligere uheld med den store skærm ud mod Vendersgade.
Nyt regelsæt for bestilling/udlevering af nøglechip skal sendes ud til alle interessenter.
Mary og Karen Magrethe tager action.
Vi har travl da der er mange besøgende i huset hver uge. 60 ugentlige arrangementer
og ca. 2000 besøgende.
Dorthe havde sendt afbud.
4. Status på budget/regnskab 2019
Blev gennemgået i tirsdag, ingen ændringer.
5. Status fra arbejdsgrupperne (– dem som det er muligt at give status
på)

a) Bygninger/vedligehold
Intet nyt
b) Av-udstyr
Ny plasma skærm er sat op, den gamle var defekt Den havde fået et slag på
skærmen.
I klaverstuen er en mikrofon defekt samt holderen til mikrofonen. Flemming
spørger om der er der penge til reparation af defekte mikrofoner.
Flemming undersøger pris på reparationer.
c) Booking, Informationen, Hjemmesiden.
I forbindelse med implementering af nyt bookingsystem er der mulighed for
ændring af lokaler og etagerne.
Åbningstiderne i sommerperioden bliver taget op på det kommende møde med de
frivillige i Informationen.

6. Eventuelt/øvrig relevant information
Listen over Foreninger tilknyttet Seniorhuset-ips skal ajour føres. Claus har opgaven.
Mary ajour fører bestyrelses listen.

Næste møde er d. 25. april kl 10.00 – 12.00 – Bemærk nyt mødetidspunkt.

Følgene mødedatoer er aftalt.
Torsdage kl. 10.00-12.00:
25. april
23. maj
20. juni
Juli mødefri
8. august
12. september
10. oktober
7. november
5. december

