Referat fra Centerbestyrelsens møde torsdag den 22. oktober 2020.
Tilstede: Flemming, Grethe, Claus, Sussie, Karen Margrethe og Per.
Fraværende med afbud: Tove, Mary, Hjerteforeningen og Ældre Sagen.

1.
2.
3.
4.

Udpegning af referent: Per
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af referat fra 17.09.20: Godkendt.
Orientering fra personale, herunder covid-19 situationen:
Sussie orienterede, at der er 47 ansøgere til stillingen som ernæringsassistent i køkkenet,
og der afholdes 4 samtaler i dag. Mary Strøager deltager fra Brugerrådet.
Pga. covid-19 er der lidt mindre aktivitet i huset, men mange ældre ønsker at komme ud
blandt andre. Der er god stemning i cafeen og personalet har det godt og alle brugere
giver godt respons.
Indtil videre servicerer Karen M også Tavlhøj.
Smittetallet er nogenlunde i Fredericia.
Sussie oplyste, at det ikke giver mening at kunne gå hele vejen gennem huset uden
mundbind for derefter at skulle tage det på ved café-døren for at gå ind på sin plads.
Derfor må det være en enten eller beslutning, hvorvidt man har mundbind på på
gangarealerne i huset. Og det har vi ikke lige nu, da der ikke er lovkrav herom pt.
Karen M kunne fortælle, at alt var åben, men at der jo var restriktioner, så enkelte hold
var ikke kommet i gang, bl.a. dans. Huset kører pt. på halv kraft. Alle er meget velvillige
og hjælper hinanden og problemerne bliver løst.
Sussie oplyste, at der var problemer med en ny printer, idet der ikke kunne monteres en
tæller. Sprogskolen bruger mange kopier, ca. 2000 pr. år, så der skal findes en løsning,
evt. indkøbes en ekstra kopimaskine.
5. Orientering om ansøgning til Konsul Korch Fonden.
Ansøgning om støtte til IT var sendt, og vi afventer svar, og håber.
Sussie gik kl. 10.45 for at holde møder med de 4 ansøgere.
Karen M orienterede om stolesæder, der er snavsede. De renses, men der skal findes en
mere holdbar løsning. En del sæder udskiftes.
Ole og Claus optimerer lyd og IT i lokalerne, også i PC-lokale.
Kabler til skærmene er for gamle, og kabler udskiftes.
6. Økonomien, herunder kontingent/medlemsforeninger.
Claus omdelte periodebalance. Kontingenter er opkrævet. Økonomi er ok.
7. Eventuelt.
Per orienterede kort om 6. Juli Garden, der havde spillet i gården lørdag den 26.
september. Ca. 22 musikere og vejret var heldigvis godt.

Flemming oplyste, at Hjerteforeningen kommer med en repræsentant, måske til næste
møde. Jørgen Munk er stoppet i Ældre Sagen, og der kommer et nyt medlem, når Æ S har
afholdt årsmøde.
Mødet sluttede kl. 11.25
Referent: Per A
Næste møder: Torsdag den 19. november 2020 kl. 10.00.
Torsdag den 17. december 2020 kl. 10.00 / Julefrokost.

