Referat fra
Centerbestyrelsens møde torsdag den 21. oktober 2021 kl. 10
I Klaverstuen
Tilstede: Birgitte, Inge, Per, Anne, Karen Margrethe, Birte og Mary
Afbud: Sussie, Claus, Flemming, Tove
1.
2.
3.
4.

Valg af referent - Mary
Godkendelse af dagsorden - godkendt
Godkendelse af referat - godkendt
Evaluering på Åbent hus 2.10.
Der var ikke så mange besøgende, som der plejer. Køkkenet solgte ca. 100 færre kuverter.
Generelt var der en god snak på gangene og flere af foreningerne var godt tilfreds. Næste gang bør
vi tænke over placeringen af bordene i foredragssalen. Gigtforeningen var placeret bagest i mørke,
fordi skærmene var i brug og lyset blev slukket. Mange gæster stoppede ved Frimærkeklubben.
Brugerrådets aktiviteter i kælderen var godt besøgt. 6. juli gardens hurtige exit var ærgerligt, næste
gang kan de godt gå en tur rundt i huset.

5. Økonomi, herunder tilskud fra Lokalforeningspuljen.
Kassereren var fraværende, men havde på forhånd meldt, at der ikke var de store ændringer fra
sidst. Vi har fået bevilget tilskud fra kommunen på 10.000 kr. til Åbent hus, men pengene er ikke
kommet endnu.
Mary havde søgt tilskud fra Lokalforeningspuljen (Socialstyrelsen), men fået afslag, da reglerne er
ændret, så der nu kun gives tilskud til Lokalafdelinger under Landsforeninger. Anne gjorde
opmærksom på spillepuljen, som alle nu kan søge.
6. Status på høring og næste step ”Seniorhuset ind i 20’erne”, herunder kort orientering om arbejdet
med nye vedtægter til Brugerrådet/Aktivitetsforeningen.
Formål for Seniorhuset og vedtægter for Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset er nu sendt
til behandling i Senior- og Handicapudvalget. Vi forventer, at sagen bliver behandlet på udvalgets
møde i november.
Brugerrådet er i gang med at lave nye vedtægter, som følge af omorganiseringen i Seniorhuset.
7. Forslag fra Brugerrådet vedr. Caféen
I forbindelse med processen omkring Seniorhuset ind i 20’erne og de forskellige workshops
er det foreslået, at Caféen flyttes fra Brugerrådet til Centerbestyrelsen. Begrundelsen er, at
Caféen er et tilbud til alle brugere af huset og derfor mere naturligt hører hjemme under
Centerbestyrelsen.
Der har været stor tilslutning til denne ændring både i Centerbestyrelse, Brugerråd og i
foreningerne.
Derfor har Brugerrådet på møde den 23.9. besluttet at tilbyde Centerbestyrelsen at overtage
ansvaret allerede nu og ikke afvente godkendelsen af de nye vedtægter. Derved får bestyrelsen
mulighed for at etablere et tværgående café-udvalg allerede nu og ikke afvente vedtagelsen af
”Seniorhuset ind i 20’erne”.

Såfremt Centerbestyrelsen accepterer tilbuddet, kan en evt. overdragelse ske pr. 1. november
2021.
Birte Vullum deltog i mødet og forelagde ønsket om at ændre åbningstiderne for Cafeen. Notat
vedr. de nye åbningstider er medsendt referatet.
Centerbestyrelsen godkendte overtagelse af Cafeen pr. 1. november og at der nedsættes et caféudvalg med repræsentanter for Centerbestyrelsen, brugere, frivillige og personale. Mary og
personalet udarbejder kommissorium for udvalget til næste møde i Centerbestyrelsen.
De ændrede åbningstider blev ligeledes godkendt, dog med den bemærkning, at vi til stadighed er
åben for ændringer. Åbningstiderne bliver fremover således: mandag til torsdag: 10.00 – 15.00
Fredag: 10.00 – 14.00
Der blev udtrykt bekymring for brugen af en gangs service til foreningerne, dels på grund af
økonomi, miljø og det forhold, at det er ældre, der skal bruge det. Bestyrelsen beder Café udvalget
om at drøfte det.
8. Nyt fra personalet:
- MobilePay til kaffemaskinen på 1. sal.
Dorthe afventer svar fra leverandøren og muligheder og økonomi.
-

-

Aflåsning/lukning af døre og vinduer i lokalerne samt oprydning. Vi oplever, at flere
foreninger ikke får lukket dørene efter sig. Senest har der endda været åben dør ud til
gården fra caféen. Det kan bekymre os, at der er flere foreninger, der har den lille nøgle,
som man kan slå palen i døren fra med, fordi de ikke får slået palen til igen. Når det er
tilfældet, gør vores chipnøglesystem med muligheden for at begrænse adgange jo ikke
meget gavn
Mary skriver til foreningerne og opfordrer dem til at aflevere nøglen til Karen Margrethe
eller hvis der er behov for at beholde den, skal de få den registreret hos Karen Margrethe.
Fælles depot i kælderen
der skal rykkes op. Karen Margrethe tager fat i de foreninger, der har materialer i lokalet. Vi
blev enige om, at vi evt. kan lave en fælles lånebank af materialer, f.eks. har
Hjerteforeningen et telt, Brugerrådet har to grill’er osv. I det hele taget skal vi være bedre
til at dele på tværs af foreningerne.

9. Evt.
10. OBS - Møder i resten af 2021
Det blev aftalt, at vi ændrer mødetidspunkt til kl. 9.00 fremover.
18.11. kl. 9.00
16.12. kl. 9.00

