Centerbestyrelsen i Seniorhuset I.P. Schmidt
Referat af mødet d. 20. juni 2019 kl. 10.00.
Mødet holdes i Træningskøkkenet.
Til stede er:
Flemming Larsen, Per Antonsen, Jørgen Munk Hansen, Grethe Vibeke Juul Jensen og Tove
Berthelsen.
Desuden fra kommunen Sussie Enghøj (til kl. 11.30) og Hanne Bylov
Afbud fra Mary Larsen, Emil Christensen og Claus Oxenbøll
1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 23. maj 2019
Godkendt.
1.
Orientering fra Karen Margrethe og Dorthe.
Sussie er stedfortræder i dag: Karen Margrethe har bedt Sussie minde om at de enkelte
foreninger skal huske at få booket lokaler til den kommende sæson.
I køkkenet er der lige nu nok at gøre med de afsluttende arrangementer – de faste ting er
stoppet for denne sæson.
Der er sendt ny prisliste ud for køb i caféen. Sidste prisstigning var i 2015 så det var
tiltrængt. Det har affødt lidt forskellige reaktioner, men overordnet set er reaktionerne
positive.
1.
Status på regnskab 2019 (Claus)
Claus har meldt afbud til mødet, men skriver i en mail at: Der er ingen ændringer til
regnskabet i forhold til sidst. Hjerteforeningen og Nordbo Seniorer har endnu ikke
betalt foreningsbidrag.
1.
Husets fødselsdag/Åbent hus 28/9 - status
Der er nedsat en arbejdsgruppe til formålet. Arbejdsgruppen består af: Claus, Olaf, Birthe W,
Per, Flemming og Mary
Der er fuld gang i arbejdet. Både med mad, underholdning, pr/markedsføring og finansiering.
Der er en liste over tilknyttede foreninger under udarbejdelse. Listen sendes ud til
foreningerne, så de kan melde tilbage om de vil have en stand eller aktiviteter på
dagen.
Det bliver hele huset, der bliver brugt på dagen – med aktiviteter på alle etager.
Mht. at få 6. juli Garden til at komme så kunne det være en mulighed for at trække på et af
kommunens ”klip” til åbent hus. Tove snakker med Lars Ejby om mulighederne.
Det er planen, at der igen i år gives rabat på maden – for det trækker folk til.

1.
Status fra arbejdsgrupperne.
a.
Bygninger/vedligehold (Per)
Per har ikke hørt noget nyt fra Henning.
Sussie kan fortælle, at fra sommerferiens afslutning, går huset over til en almindelig
rengøring. Dette bliver så den sidste sommer, hvor vi kører med skolenormen.
Skolerengøring er ikke længere nok – da der også er en hel del aktiviteter hen over
sommeren.
Sussie har kik på Salonen – det er et godt rum, men akustikken er elendig. Som det er lige
nu er rummets anvendelsesmuligheder begrænsede. Sussie kigger derfor lige nu
efter mulighederne og økonomien i at få sat plader op. Dog er økonomien en
udfordring – den er stram i år.
Grethe har en bøn fra Pensionistforeningen af 1938 (bridge) om at få en vekselautomat på 1.
sal, så man kan få mønter til kaffemaskinen – det er et problem for flere brugere, fordi
de ikke husker at få mønter med – eller ikke har nogen.
Centerbestyrelsen er enige om, at det er skidt med kontanter i huset – det står åbent hele
dagen og en automat med sedler og mønter i vil friste de forkerte mennesker til at
komme på lynvisit. En anden og mere spiselig mulighed er at tilkøbe et mobile-pay
modul til kaffemaskinen. Sussie undersøger, hvad det koster. Alternativt skal de
enkelte foreninger sørge for at have en vekselkasse med, når de har aktiviteter.
b. AV-Udstyr (Flemming)
Flemming har indkøbt de ting, som blev bevilget på sidste møde – regningen lød på 2.600 kr.
Regningen lå på Sussies bord og da den var ved at være forfalden betalte hun den.
Det skal hun dog ikke – det skal centerbestyrelsen af de midler, der er sat af til
AV-udstyr.
Jens Ole fra Pensionistforeningen af 1938 har efterspurgt en projektor – og der er en i
overskud i Seniorhuset – den kan de godt få til ophængning i Bridgelokalet.
c. Booking, Informationen, Hjemmesiden. (Claus)
Tages næste gang, da Claus har meldt afbud.
d. Rekruttering af frivillige (Tove)
Tove vil ikke tage æren, for det er Sussie, der har arbejdet med det og hun gør det godt.
Tove gør noget ude i marken, hvor hun opfordrer folk til at melde sig som frivillige.
Den del af projektet, der er kommet fondsmidler til, er i fuld gang. Der er blandt andet
taget nogle billeder og lige om ikke så længe hænges de op i huset.
Rekrutteringsmaterialet er ved at blive sat grafisk op. Den første aktivitet sættes i værk i
forbindelse med Åbent Hus i Seniorhuset, hvor en gruppe mennesker udstyres med
flyers, som de kan uddele på gaden – sammen med en snak om at være frivillig i
Seniorhuset.
Derudover er der lavet en aftale med fotografen om at tage yderligere billeder af husets
aktiviteter, som kan hænges op strategisk gode steder.

●
●

1.
Kommunikation fra Centerbestyrelsen/emner til nyhedsbreve
Oplysninger om åbent hus må meget gerne komme i et Nyhedsbrev.
Desuden kommer der noget i Pensionistavisen om åbent hus

●

Det nye bookingsystem er på vej – der mangler kun lige nogle fin-justeringer inden
det sendes ud. Der kommer kurser i anvendelse af systemet når det sættes i gang.
De eksisterende bookinger overføres til det nye af arbejdsgruppen.
1.

Eventuelt/øvrig relevant information.

Køkkenet opfordrer til, at når man gerne vil reklamere for arrangementer, så sker det ved
at hænge det op på opslagstavlerne. Når flyers ligger på bordene bliver de snaskede
og det besværliggør også rengøring af bordene.
Det er så også vigtigt, at der indimellem saneres lidt i indholdet på opslagstavlerne –
gamle og uaktuelle opslag skal tages ned – ellers drukner ny information i den gamle.
Næste møde er d. 8. august 2019 kl. 10.00-12.00

