SIPS
Sammenslutningen af
Foreninger i
Seniorhuset I.P. Schmidt

Referat bestyrelsesmøde
31. maj 2022 kl. 9.00
Mødested: Seniorhuset, Salonen
Tilstede: alle undtagen Inge og Lasse (NB! Ikke muligt at sende en anden!)
Referent: Birgitte

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med et ekstra punkt (brev fra SA) til dagsordenens pkt. 4

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde
Beslutning: Ingen

3. Status på økonomi
Kasserer forelægger regnskab, herunder status på kassererskifte
Anne (indgående kasserer) har haft møde med Claus (tidl. kasserer). Kan ikke få posten overdraget,
før bestyrelsen er godkendt i banken.
Beslutning: Mary påfører manglende oplysninger på listen over bestyrelsen

4. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning
Her drøftedes henvendelsen fra SA (Seniorhusets Aktivitetsforening), som Mary lovede at give vores svar på.
Beslutning: Der var stor ros og anerkendelse af Mad og Musik arrangementerne. Og som sådan er
der ingen bemærkninger til efterårsplanen.
Kun arrangementet med pølsevognen gav anledning til diskussion. Hvem hyrer og betaler for pølsevognen?
Hvis det er SA, er tilbagemeldingen flg.:
Bestyrelsen ønsker ikke at fravige kravet om, at en forening skal købe forplejning i Caféen.
Men hvis det er Caféen, der har billetsalget, er det jo også Caféen, der skal betale for pølsevognen.
Og så mener vi ikke, at der er noget problem i det.
Flere medlemmer af Bestyrelsen var også bekymrede for økonomien i pølsevogns-arrangementet
og ønsker nærmere viden om det.
Desuden har der nu igen været klage over udbuddet af mad til brugere uden billet. Det gav også
anledning til diskussion i bestyrelsen.
Sussie har fået den seneste klage med og vil drøfte mulighederne for en løsning med Dorthe.
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5. Orienteringssager, f.eks. fra personalet, Seniorrådet eller de fælles formandsmøder.
Sussie orienterede om kommunens krav til besparelser – i alt 67 mill. kr. og efterlyste input til besparelser/driftsoptimering indenfor Senior- og Sundhedsområdet (aktivitetscentrene, brobygning til
fællesskaber samt forebyggende hjemmebesøg). Oven i det er elregningen steget med 200.000 kr.
Karen Margrete går på pension 1. okt. 22, hvilket alle beklager.
Birte V. orienterede fra mødet i Café-udvalget, hvor hun og Hanne har holdt møde med de frivillige
i cafeen. Der er valgt en frivillig til Cafe-udvalget. Vagtplanerne revideres én gang årligt; kun et ønske om ændring. Husk at booke ½ - 1 år frem i tiden. Glaspladerne i bridgelokalet ønskes fjernet;
bibeholdes pga. hygiejne-reglerne. Oprydning i kælderen; Birgitte kontakter Karen-Margrete ang.
flytning til andet rum.

6. Ris og ros kassen v. Birte E.
-

-

Fortsat utilfredshed med, at kaffemaskinen på 1. sal fremover kun kan tage mobilepay; det kan
der ikke ændres ved! Sussie tilbyder, at man kan henvende sig på kontoret, så finder de en løsning på udfordringen.
Forslag om at ændre placeringen af øl og vand i cafeen; videregives til Dorte H.
Fejl i SeniorNyt vedr. cafeens åbningstider; Mary ser på det
Priserne i cafeen ønskes ”splittes op”, så der kan betales f.eks. kun for pølser (hvis man nu ikke
vil have salaten, der hører til!).
Lang diskussion vedr. personalesag. NB! Ved kritik skal der rettes henvendelse til rette vedkommende!!
Tak og ros til et arrangement i Aktivitetsforeningen (- endelig noget positivt)

7. Evt.
Her viderebragte Birte E. en utilfredshed vedr. udskydelse af et møde

8. Næste møde 28. juni kl. 9.
Her er allerede følgende forslag til dagsordenen:
- gennemgang af hjemmesiden, incl. bookning af lokale og bestilling af fortæring
- info-standere
- nyhedsbreve
NB! Mary foreslår nedsættelse af en PR/markedsføringsgruppe; vil gerne selv med her
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