Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat af mødet d. 25. april 2019 kl. 10.00.
Mødet holdes i Træningskøkkenet.

Deltagere i mødet var:
Mary Larsen, Flemming Larsen, Claus Oxenbøll, Per Antonsen, Emil Christensen, Jørgen Munk
Hansen, Grethe Vibeke Juul Jensen og Tove Berthelsen.
Desuden fra kommunen Sussie Enghøj og Hanne Bylov
1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 21. marts 2019
Referatet godkendt
2. Orientering fra Karen Margrethe og Dorthe.
Det, der fylder meget lige for tiden, er de nye retningslinjer for bestilling af forplejning. Der er
mange, der ikke har fået kigget på de nye retningslinjer – men de har modtaget dem.
Karen Margrethe spørger, om vi kan gøre noget for at få retningslinjerne formidlet
bedre og bredt ud til alle?
Måske er der en løsning i forbindelse med det nye Bookingsystem. Bookingsystemet
behandles senere på dagsorden.
Tove kunne fortælle, at retningslinjerne har været drøftet i Danske Seniorer. Det gør dem ikke
så meget, at der skal bestilles i god tid – det er mere den omstændighed, at man –
trods bestilling i god tid – alligevel får den besked, at det ikke kan lade sig gøre.
Jørgen orienterede om, at også Ældre Sagen har været nødt til at flytte et møde til et andet
sted, fordi der ikke var kapacitet til at tage ordren på forplejningen.
Sussie orienterede om situationen i køkkenet: I starten af året var der køkkenrenoveringen, og
både under renoveringen og i tiden efter ibrugtagningen af det nye køkken har Sussie
pålagt medarbejderne at få afspadseret den overtid, de har ophobet over tid og at få
holdt den ferie, de skal inden udgangen af april – problemet er nemlig, at den service,
der har været hidtil, hviler på en meget stor mængde merarbejde fra medarbejdernes
side. Når flex og ferie er afholdt her med udgangen af april, skulle det gerne kunne
hænge bedre sammen.

Konklusion: situationen lige nu er træls, men Sussie og Centerbestyrelsen forventer, at der fra
den kommende sæson kan leveres til dem, der bestiller i god tid.

3. Status på regnskab 2019 (Claus)
Claus kan ikke komme ind i banken endnu (digitalt) – det formelle er i orden – men han venter
altså på banken.

Han har fået en henvendelse fra foreningen Nordbo Senior om optagelse som nyt medlem af
Seniorhuset. Claus har sendt dem en opkrævning, men kan ikke lige komme på banken
for at tjekke, om de har betalt.
4. Status fra arbejdsgrupperne.
a) Bygninger/vedligehold (Sussie)
Der har været gang i justering af ventilationsanlægget – det er ordnet nu. I dag bliver der
dog lavet endnu en lille justering, – men det kommer ikke til at påvirke driften af
huset.
Mary og Claus tager sig af at lave ens retningslinjer til ophængning i lokalerne.
b) AV-Udstyr (Flemming)
Der arbejdes stadigvæk på at få udstyret i Klaverstuen til at fungere. Flemming forsøger
med udskiftning mv af materiel. Nu er der også opstået problemer med
AV-udstyret i kombi-lokalet – det kigger Flemming også på. Udstyret i
foredragssalen fungerer.
Der laves kurser i brug af udstyret lige efter sommerferien.
c) Booking, Informationen, Hjemmesiden. (Claus)
Bookinggruppen har fået adgang til det nye bookingsystem. De foreninger, der er medlem
af Seniorhuset, kommer til selv at kunne gå ind og bestille lokale og forplejning –
foreninger mv., der ikke er medlem skal via hjemmesiden – eller Informationen. Det
bliver lige efter sommerferien, at systemet gøres tilgængelig for brugerne. Der kan
bookes rullende et år frem.
Lokaleoversigten revideres samtidig med indførelsen af det nye bookingsystem – oversigt
omdelt på mødet. Lokalenavnene anses for godkendt, da ingen protesterede.
Åbningstider i Informationen:
Maj: 4 dag om md
Juni: kun onsdag
Juli: kun 5-6 juli
August: fra d. 5. august 4 dage om ugen.
d) Rekruttering af frivillige (Tove, Mary og Sussie)
Der har været afholdt et par møder. De frivillige skal fotograferes en af de kommende
dage. Billederne med udsagn fra den frivillige selv bliver hængt op rundt om i
huset.
Der er desuden søgt om og tildelt midler fra Korch-Fonden til flere fotografier – fx et
samlet af alle frivillige og nogle at de aktiviteter, der foregår i huset.
Der er lagt stillingsopslag ned i Frivilligcenteret – om mange forskellige opgaver. Indgang
for de frivillige er Karen Margrethe og Birte.

Alt sammen også et led i markedsføring af huset som aktivitetssted og ikke som
plejecenter – sådan som mange ude i byen stadigvæk tror.
5. Kommunikation fra Centerbestyrelsen
Mary vil starte med nyhedsbreve til brugerne. I det første brev kunne man passende skrive
om konstitueringen af bestyrelsen.
En anden mulighed er at benytte sig af Pensionistavisen, – her kunne der sættes billeder af
Centerbestyrelsen i – sammen med et skriv om, hvad der sker i Seniorhuset.
Der arbejdes også sammen med Dagbladet//Elbobladet - i hvert fald fra Brugerrådets side –
hvor Brugerrådet
6. Eventuelt/øvrig relevant information.
Liste med medlemmer sendes med referatet rundt.
Opgaven med at få bestilt forplejning til centerbestyrelsens møder står Mary for
(formandsopgave). Det bliver morgenmad.
Møde vedr. pgf. 18 midler – Flemming orienterede om, at Seniorrådet har indgivet et
høringssvar, da målgruppen nu er begrænset til mennesker, der er enten ensomme,
syge eller på anden vis udsatte. Seniorrådet har påpeget, at helt almindelige
mennesker – som fx en gruppe ældre – også bør kunne komme i betragtning. Samtidig
har Seniorrådet påpeget, at det årlige beløb på 500.000 kr. i frie midler er for lidt.
Per spørger til, om der skal være Åbent hus igen i september? For så vil det være godt at tage
på dagsorden til næste centerbestyrelsesmøde.

Næste møde er d. 23. maj kl. 10.00-12.00

