Referat fra Centerbestyrelsens møde
torsdag den 16. september 2021 kl. 10 i Kombilokale A
1. Træningslokalet
a. Bent Bjerre fremviste det nye træningsrum og orienterede om arbejdet med omlægning af
træningslokalet. Generelt har der været en god og positiv tone. Brugerrådet har p.t. flere
hold med Åben seniortræning.
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Valg af referent - Mary
Godkendelse af dagsorden - godkendt
godkendelse af referatet - godkendt
Økonomi
a. Claus gennemgik regnskabet. Der var enighed om, at vi ikke opkræver kontingent for 2021.
b. Status nøgledepositum – kun et par foreninger har ønsket depositum tilbage. Deadline for
tilbagemelding var 31. august.
c. Madbilletter – Claus orienterede om det nye system med mad billetter.
Seniorhuset ind i 20’erne – drøftelse af udkast i høring – tidligere fremsendt pr. mail
a. Der er indkommet et forslag fra Robert Schou, Frimærkeklubben vedr. valg af bestyrelse og
suppleanter. Der var enighed om, at forslaget tages til efterretning og vedtægterne
tilrettes.
Sussie – orientering
a. Der er ved at være godt gang i huset igen. Alle faste hold er tilbage.
Dorthe D. er nyansat ernæringsassistent. De frivillige i cafeen er nu tilbage. Der er et par
stykker, der er stoppet, mest på grund af helbred. Personalet er lidt mere i front nu.
Aktivitetsområdet er udvidet hen over sommeren, så det nu står på tre solide ben, nemlig
forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene og ensomhedskonsulenterne/
brobyggerne. Der er ansat en ny brobygger Lene Skøtt. Så i alt er der nu 17 medarbejdere i
Sussies regi. Seneste nye opgave for Sussie er administration og udlån af minibusserne.
Sponsorering og annoncering på info-skærme – vedhæftet
a. Vi af venter den nye organisering, så bliver det en opgave for et nyt
PR/markedsføringsudvalg at lave regler for annoncering og sponsorering.
Ansøgning om tilskud fra Lokalforeningspuljen/§18
a. Mary laver en ansøgning om tilskud til Åbent hus i 2022. Flemming bliver afsender på
ansøgningen. Der er deadline 31.10.
Åbent hus – status
evt.

Åbent hus 2. oktober 2021 – evt. møde i Arbejdsgruppen efter bestyrelsesmødet.
– opdateret handlingsplan er vedhæftet

