Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat af mødet d. 23. maj 2019 kl. 10.00.
Mødet holdes i Træningskøkkenet.

Deltagere:
Mary Larsen, Flemming Larsen, Claus Oxenbøll, Per Antonsen, Emil Christensen, Jørgen Munk
Hansen.
Desuden fra kommunen Sussie Enghøj og Hanne Bylov
Afbud fra: Grethe Vibeke Juul Jensen og Tove Berthelsen.

1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 25. april 2019
Referatet godkendt.
2. Orientering fra Karen Margrethe og Dorthe.
Der er ved at være stille bortset fra nogle enkelte store hold - kun de sædvanlige hold.
Der er kommet et par forespørgsler fra Århus om nogle dage i efteråret.
Vi glæder os til grill-festen, der kommer snart.
Der er taget hul på drøftelser om prisstigninger. De er ikke ændret siden 2015 og der er behov
for en regulering nu. Ikrafttræden foreslås at være 12. august. Der er tale om
prisstigning på 2-5 kr. på de mest solgte varer. Brugerrådet har besluttet at kigge på
priserne hvert år, så der ikke går så lang tid igen.
Det er nogle af brugerne i caféen, der har henvendt sig med klage over, at der er nogen, der
rydder af bordet nærmest inden man er færdige med at spise. Sussie har løbende
kontakt med dem, det drejer sig om.
Brugerrådet har besluttet følgende åbningstider, der træder i kraft d.
Mandag til torsdag 9-16 (salget lukker 15.30)
Fredag
Weekenden 10-14 (salget lukker 13.30)
I sommerferien og helligdage 10-14 (salget lukker 13.30)
Den 1. januar er caféen lukket. Der er dog mulighed for at købe mad med hjem d. 31.
december

3. Status på regnskab 2019 (Claus)
Claus har endelig fået adgang til banken!!
Der er 48.170 kr. på kontoen, men de 27.900 kr. vedrører nøglechip så den reelle beholdning
er på 20.270 kr.
4. Samarbejde med Museerne i Fredericia - Sussie og Mary orienterer på mødet.

Sussie har snakket med chefen for Fredericia Museum og lederen af lokalhistorisk Arkiv. Der
er basis for masser at samarbejde, så Mary og Sussie vil gerne arbejde videre med
ideerne sammen med museet. Alle i bestyrelsen bakker op om ideerne – det er et godt
initiativ – giver rigtig god mening.
Hvis vi skal lave noget om IP Schmidts historie har Emil en god forbindelse.
5. Husets fødselsdag/Åbent hus 28/9 - nedsættelse af festudvalg.
Mary, Flemming og Per melder sig som tovholdere
Jørgen prøver at finde en fra Ældre Sagen, der kan være med.
6. Status fra arbejdsgrupperne.
a) Bygninger/vedligehold (Per)
Der er ikke noget nyt pt.
b) AV-Udstyr (Flemming)
I klaverstuen og Kombi A er der mikrofoner, der skal rundt om ørerne. Der er det problem
at dem der bruger høreapparat ikke kan bruge dem. Derfor foreslår Flemming at
der indkøbes to mikrofoner med klemme på.
Der var ”go” fra bestyrelsen til indkøb af mikrofonerne
c) Booking, Informationen, Hjemmesiden. (Claus)
Vi er gået over til ny åbningstid i maj måned. I juni er der kun åben om onsdagen. I juli er
der lukket undtagen d. 5-6. juli. Fuld åbningstider fra august igen.
Arbejdet med det nye bookingsystem er gået i gang og det er spændende.
d) Rekruttering af frivillige (i Toves fravær. Sussie og Mary)
Arbejdet er godt i gang. Der arbejdes lige nu på interviews, portrætter og citater.
Der er også gang i arbejdet med et stort billede med aktiviteter, der er i gang.
Næste skridt er nok bannere og roll-ups og PR-Materiale.
7. Kommunikation fra Centerbestyrelsen
Sussie og Mary har puslet med emner til et nyhedsbrev. Der er masser at tage af.
Det aktuelle nyhedsbrev indeholder blandt andet:
Konstituering
Opfordring til indmelding af mailadresser
….??
Medlemmerne af centerbestyrelsen er meget velkommen til at komme med input.
Lige nu sendes nyhedsbrevet til medlemsforeningerne, men det vil være godt at komme ud til
alle brugere af huset. Det kommer.
8. Eventuelt/øvrig relevant information.
Det kommende projekt Seniorhuset ind i 20’erne er ikke startet op endnu, men det kommer
snart.

Aktivitetscentrene er blevet medlem af ambassadørnetværket vedr. strategi for udsathed –
der er meldt ind på 11 punkter af 12.

Næste møde er d. 20. juni kl. 10.00-12.00

