Referat fra møde i Centerbestyrelsen tirsdag den 10. december 2019
Tilstede: Flemming, Claus, Jørgen, Tove, Mary, Karen Margrethe, Per
Afbud: Sussie, Hanne, Grethe, Emil
Referent: Mary
1. Seniorhuset ind i 20'erne
a. Styregruppen er godt i gang med at planlægge workshop med udvalgte repræsentanter for
foreninger og brugere. Alle har taget godt imod invitationen. Der er ca. 25 deltagere, der
har meldt sig. Vi har engageret konsulent Peter Hermann fra Fredericia Kommune til at
styre workshoppen og det videre arbejde. Efterfølgende vil Peter præsentere udkast til en
vision for Seniorhuset, som Styregruppe og Centerbestyrelsen kan arbejde videre med.
2. Økonomi
a. Claus gennemgik regnskabet for Åbent Hus, som blev godkendt.
3. Lokaleudvalget
a. Har haft sit første møde, hvor vi har været huset rundt og kigget på samtlige lokaler og
depoter. Sussie og Mary arbejder på et notat, som Lokaleudvalget skal drøfte på næste
møde den 28. januar.
Men allerede nu sættes akustiklofter op i salonen, så rummet bliver rarere at være i.
Dermed forbedres vores muligheder for at booke det som mødelokale markant! Der vil
også blive lavet el-arbejde, så det ikke er nødvendigt at have hængende loftslamper.
Til januar vil der ligeledes blive monteret lyddæmpende plader i gangen ned mod caféen.
Tidspunktet er valgt for at forstyrre mindst muligt i husets aktiviteter.
Lokale 2.3 inddrages til kontor og mødelokale for Sussie/personalet.
4. AV udstyr
a. Der er jævnligt udfordringer med AV-udstyret, som regel altid i dagtimer. Derfor har Sussie
tilbudt, at personalet overtager kontakten til leverandør fremover. Desuden etableres et
team AV, som består af personale og udvalgte frivillige. Alle skal have et grundigt kendskab
til alt AV-udstyr i huset.
5. Medlemskab af Seniorhuset
a. Gigtforeningen og Selvhjælpsgruppen har ønsket at blive medlem. Formand og kasserer har
budt dem velkommen i kredsen og begge har betalt. Selvom det strider mod vedtægter,
der kun giver mulighed for at blive optaget på repræsentantskabsmødet.
b.
6. Møder i 2020
a. Næste møde er torsdag den 16. januar kl. 10 i Træningskøkkenet. Her fastlægges mødet for
resten af året, herunder dato for repræsentantskabsmødet og Åbent hus.
7. Evt.
a. Per har reserveret 6. juli garden til Åbent hus.

b. I forbindelse med opsætning af det store billede i udgangen mod Vendersgade blev
væggene malet og infoskærmen flyttet. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på
tiltaget.
c. Vi har også modtaget mange flotte situationsbilleder. Placering af disse ligger nu i
lokaludvalget. Skal de placeres på gangen ned mod caféen, bør det vente til loftsprojektet
er færdigt.

