Referat fra Centerbestyrelsesmøde 20. maj 2021 – online
Deltagere: Birgitte, Flemming, Per, Claus, Sussie, Karen Margrethe og Mary
Afbud: Grethe
1. Workshop 25. maj 2021 – Seniorhuset ind i 20’erne
a. Flemming, Per, Claus, Birgitte og Mary deltager fra Centerbestyrelsen.
2. Lokaler – Sussie
a. Der er ansat en ny koncernchef for Senior og Sundhed Morten Bjørn Pors Ilsøe. Hans
ønsker at knytte de forebyggende medarbejdere til Aktivitetsområdet. I dag er de tilknyttet
akut sygeplejen.
Det betyder, at Sussie fremover bliver leder for disse medarbejdere, som fysisk flyttes til
Seniorhuset. Så der skal skaffes plads til dem.
Sussie foreslår, at Multilokalet på 1. sal inddrages til kontor for dem. I stedet flyttes
aktiviteterne til det nuværende Dagcenter lokale, som bliver ledigt, fordi Othello trækker
de dårligste borgere hjem til Othello. De bedre borgere skal fremover indgå i
Demensfælleskab Lillebælts tilbud.
Beslutning: Sussies forslag blev godkendt.
3. Personale – Sussie
a. Alle er nu tilbage efter udlån til Ulleruphus og der arbejdes på at få retableret kendte og
indført nye rutiner.
4. Genåbning – Sussie
a. Alle aktiviteter må nu åbne igen fra den 21. maj. Det har været og er stadig en stor opgave
at få kommunikeret de skiftende restriktioner ud til foreninger og brugere. Birte og Karen
Margrethe er i fuld gang med at hjælpe foreningerne med bookinger til efteråret.
5. Åbent Hus 2021 – Mary
Beslutning: Vi holder Åbent hus lørdag den 2. oktober. Der nedsat en arbejdsgruppe bestående af
Flemming, Birgitte, Mary, Claus, Per og Karen Margrethe. Per kontakter 6. juli Garden. Mary
inviterer Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget.
Første møde bliver i forlængelse af næste Centerbestyrelsesmøde. Vi skal huske at ansøge
kommunen om tilskud.
6. Madbilletter – Claus
a. Claus oplæg om at overgå til beløb i stedet for mad blev godkendt. Karsten (Brugerrådets
kasserer) og Claus tilretter retningslinjerne for både Centerbestyrelsens og Brugerrådets
regler for forplejning.
7. Evt.
a. Karen Margrethe orienterede om
i. første møde i Trænings- og Motionsudvalget. Det gik godt og næste møde er
allerede aftalt.
ii. Nøgledepositum – skal vi blive ved med at opkræve. Mary kommer med et oplæg
til næste møde i Centerbestyrelsen.
8. Møder resten af året
a. Alle dage kl. 10 – sted meddeles senere
17. juni – juli ferie – 19. august – 16. september – 21. oktober – 18. november – 16.
december.

