Referat af Centerbestyrelsens møde torsdag den 17. juni 2021 kl. 10 i
Klaverstuen
Til stede: Flemming, Per, Grethe, Sussie, Claus, Karen Margrethe og Mary
Afbud: Tove og Birgitte
1. Valg af referent.
Flemming valgt
2. Godkendelse af dagsorden.
Formanden ønsker infoskærme og annoncering behandlet. Dagsorden derefter godkendt.
3. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Godkendt.
4. Orientering fra personalet, herunder henvendelse fra Sussie vedr. personalemøder/-kurser – se vedhæftede.
Der er sendt færre meddelelser ud end tidligere p.g.a. de mange forandringer, f.eks. træningslokalet. Alle
restriktioner udfases d. 1. september.
Ny medarbejder i køkkenet. For nemheds skyld hedder hun Dorte. Hun starter d. 23. august.
Der er behov for temadage/faglige dage for personalet. Der er nævnt kolde anretninger som mulighed de
dage, hvor de afholdes. Centerbestyrelsen bakker op om afholdelse af sådanne dage, hvor personalet lærer
hinanden bedre at kende.
5. Opfølgning workshop den 25. maj
Der var en fin stemning på mødet, men det er stadig et problem/udfordring, hvordan Brugerrådet indgår
under paraplyen. Et godt andet navn efterlyses stadig.
Der arbejdes videre i styregruppen mandag d. 21. juni.
6. Nøgledepositum – skal vi fortsætte med at opkræve?
Aftalt, at der sendes ud til foreninger m.m., at de kan få depositum tilbage eller skænke pengene til
Centerbestyrelsen, hvor disse penge vil indgå i en pulje til f.eks. udsmykning af Seniorhuset.
7. Annoncer på infoskærme
Spørgsmålet tages op på næste møde efter en længere diskussion om prisleje. Sussie tjekker reglerne for
sponsorering og betalt annoncering ved kommunen.
8. Evt.
Bookingsystemet: Alt bestilles gennem Birte V. Jensen.
”Nytårskur” afholdes d. 30. november.
6. Juli afholdes som sædvanlig med de regler, der gælder.
9. Møder resten af året
a. Alle dage kl. 10 – sted meddeles senere juli ferie – 19. august – 16. september – 21. oktober – 18.
november – 16. december.
Efter mødet var der planlægningsmøde i arbejdsgruppen for Åbent Hus.

