Referat fra Centerbestyrelsens møde torsdag den 19. november 2020.
Tilstede: Mary, Sussie, Karen Margrethe, Grethe, Anne Birgitte, Flemming, Claus og Per.
Fraværende: Tove og Ældre Sagen.

1. Valg af referent: Per valgt uden modkandidater.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde: Både dagsorden og referat godkendt.
3. Præsentation af ny ernæringsassistent: Liselotte Tolsgaard, 56 år, præsenterede sig og orienterede
om tidligere jobs. Udlært slagter. Tiltrådt den 1. november 2020.
Centerbestyrelsens medlemmer præsenterede sig hver især.
4. Adfærdsdesign – online præsentation af resultatet fra de studerende fra SDU. Repræsentanter for
køkkenpersonale deltager i præsentationen: 2 studerende ud af de 5, der havde deltaget i
undersøgelsen i Seniorhuset først på året, præsenterede deres resultat, der både omhandlede
rulleborde og adgangsforhold. Med hensyn til rullebordene oplyste de, at det nok var vigtigt ikke at
skrive for meget, men hellere tegninger (pictogrammer). Ang. adgangsforhold foreslog de, at vi
tydeligt i kælderen angav hvor man var, og at der blev malet farver på etagerne og i elevatorerne,
så det var klart, hvor man var. Ligeledes skulle lokalerne tydeligt mærkes med farve og nummer.
Der foreligger et skriftligt materiale. Et meget fint arbejde, som de studerende havde lavet, og der
var stor enighed om, at vi skulle arbejde videre med de mange forslag. Lokaleudvalget har opgaven.
5. Økonomi, herunder julegaver – Claus: Omdelte balance pr. 18.11.2020, viser et lille underskud.
Nordbo Senior og Gigtforeningen har endnu ikke betalt kontingent. Der tages telefonisk kontakt.
Enighed om at give julegaver til ca. 10 frivillige i Informationen.
6. Nyt fra huset – Sussie: Sussie orienterede om et nyt tiltag – den rullende cafè – der transporteres
rundt til lokalerne og tilbyder kaffe, mad, kage og drikkevarer m.m. De enkelte lokaler beses og om
der er medbragt mad/kage m.m.
Endvidere oplyste Sussie, at Idræt i Dagtimerne mangler lokaler, og at de kan bruge nogle af vore
lokaler indtil nytår.
Karen M oplyste, at der ikke gøres mere ved snavsede stolesæder, da det ikke kan betale sig.
Kantlister på bordene forsøges repareret.
7. Træningslokalet – oplæg til Sundhedsudvalget og Senior-og Handicapudvalget – Sussie: Sussie
orienterede om det udarbejdede forslag, der er på dagsordenen på førstkommende møde i
Seniorrådet.
8. AV, infoskærme, bookingsystem – Claus: Donation fra Konsul Korch Fonden på ca. kr. 31.000,- gør
god gavn, og pengene bruges bl.a. til nye skærme og kabler. Med evt. tilskud fra
Pensionistforeningen 1938 monteres en ny 100” skærm i den store foredragssal. Tak til Konsul
Korch Fonden.
Bookingsystemet kører.
9. Nyt system til administration af forplejning til frivillige – Claus/Sussie: Forslag om billetter på kr.
20,- og kr. 30,- til køb i cafeen. Købes mere betales det af den frivillige. Det afklares i Brugerrådet og
Centerbestyrelsen, om billetterne betales ved køb eller afregnes når de er brugt. For cafeen er det
nemmest, at billetterne afregnes når de købes.

10. Eventuelt: Ikke noget.
11. Næste møde den 17. december 2020 kl. 10.00: (med en lille julefrokost).

Mødet slut kl. 12.00
Referent: Per A
NB. Hvis vi ikke fik det sagt: så rigtig velkommen til Anne Birgitte fra Hjerteforeningen.

