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Referat 

 

Bestyrelsesmøde nr. 6 

 

 

Torsdag d. 2. oktober 2014 kl. 10.00 – 12.30 

 

DAGSORDEN 

 

 
01. Præsentation af dagsorden og afklaring af referentfunktion 05 min. 

 

02. gennemgang af sidste referat og godkendelse  05 min. 

 

03. Formanden informerer, herunder sidste nyt vedr. p-pladser 20 min. 

 

04. Orientering fra udvalg    30 min. 

 

05. Orientering fra Bente    20 min. 

 

06. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales inden mødestart med formanden) 

 

07. Løbende sager: Revideret huskeliste:sept. 14 samt 

      bestyrelsesbeslutning vedr. finansiering af underholdning ved jubilæet 

 

08. Ordet frit 

 

09. Afsluttende runde – Mødeevaluering 

 

10- Næste møde, herunder aftale om det praktiske 

 

 
Praktisk opgave indtil generalforsamling i februar 2015 

 

April: Poul 

Maj: Bendt 

Juni: Inge Lise 

Aug.: Else 

Sept.: Jytte 

  Okt.: Kirsten,. Husk bestilling hos Anette dagen før….. 

Nov.: Ole substitut? 

Dec.: Lars Ø. 

Jan. 2015: Lars L. 

Feb. 2015: Hans  
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Referat 

Til stede : Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Lars 

 Østergaard, Inge Lise Jensen, Lars Larsen, Bente Most og Marianne Jønsson 

 

Afbud: Ole Laursen og Else Hansen 

 

Sang: Nr. 487 

 
01: Præsentation af dagsorden 
 Dagsorden godkendt - Marianne referent.  
 Poul kunne oplyse, at i Mariannes fravær til generalforsamlingen i februar 2015 overtager Vibeke 
 Hansen referentfunktionen.  
 
02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse 
 Problemet med oprydning efter Frivilligfesten - beskrevet i under punkt 3 i referatet - blev drøftet. 
 Under punkt  4 -, Kirsten - blev første afsnit ændret til "nyt medlem af Arrangementsudvalget - 
 Annette Nisbeth"  
 Derefter blev referatet godkendt. 
 
03: Formanden informerer 

P-pladser – efter forvirrende udmeldinger herom, bliver der afholdt møde den 20. oktober på 
rådhuset med deltagelse af blandt andet borgmesteren. 

 Bus -  Stort ønske om etablering af fodgængerfelt i forbindelse med det nye busstoppested, der 
 kommer i stedet for stoppestedet ud for GC - sættes på huskeliste 
 Borgmesterbesøg den 8. oktober, kl. 11.30-12.30. Kirsten, Bendt, Inge Lise, Poul; Bente og måske 
 Lars Larsen deltager.  
 Strukturen for mødet kunne være: smalltalk, rundvisning og frokost kl. 12.30.  
 Lydanlæg - der er problemer med lydanlægget - det virker tilsyneladende ikke som forventet. 

 Mediegruppens tilstedeværelse ønskes ved alle arrangementer også de interne. Der skal en helt 
klar struktur/vagtordning til, er alle enige om. 
Hans og Bente mødes med Mediegruppen med henblik på opstramning af regler.    

 Frivillig fredag - Poul syntes det var ærgerligt, at der ikke var deltagelse fra GC, da det var en af 
 GC's egne frivillige, der modtog årets frivilligpris.  
Invitationen til deltagelse på Biogén havde ikke været "god nok". Bente har haft en dialog med 

 FrivilligCentret. 
 
04: Bendt - der var store startproblemer med den nye teknik i forbindelse med influenzavaccinationen  
 i GC, hvor det var nødvendigt at indtaste cpr.nr. i stedet for at magnetstriben blev aflæst. I Nødebo 
 havde der ingen problemer været. 
 

Lars Ø - Den gamle hjemmeside vil snarest blive lukket, men man sikrer sig lige, at den nye 
fungerer. 

 Billetsystem - i øjeblikket undersøges et system der hedder safeticket - det vil koste et gebyr  pr. 
 billet på 6,25 kr. Man skal kunne købe billetter både i GC og via nettet.  
 
 Hans 
  Oplysningsudvalget følgende er planlagt: 
 - 18.10.14 - Filmeftermiddag 
 - 21.10.14 - Leg og motion. Den nylig afholdte motionsdag havde være en succes, så man vil prøve 
   at afholde en sådan dag en gang om måneden 
 - 23.10.14 - Foredrag om de arkæologiske fund på den nye sygehusgrund 
 - 28.10.14 - Foredrag om Inkontinens  
 IT-gruppen "kører" 
 Idé-gruppen - planlægger nye tiltag i motionsrummet. 
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 Jytte - refererede fra det sidst afholdte møde i reception og lokalebestilling, hvor bl.a. følgende 
 punkter blev drøftet: 
 Bordopstilling: Der havde været nogle, der havde været utilfredse med, at bordopstillingen til et 
 arrangement var blevet ændret således, at man ikke fik de pladser, som man havde købt billetter 
 til.  
 Zumba - der er pladsproblemer, så man skal ikke direkte reklamere for at gå til zumba 
 Velkomstmappen - blev rost - et godt initiativ - bruges ved rundvisning og modtagelse af nye 
 medlemmer. 
 Udmeldelsesproceduren var blevet gennemgået 
 
 Nye lukkevagter: 
 - mandag - Hanne Munkholm 
 - onsdag -  Poul Jørgensen 
 - torsdag - Nina Norup 
 
 Lars L. 
 Intet nyt fra ældrerådsmødet, idet Lars havde været fraværende og endnu ikke set mødereferatet. 
 Bente spurgte  Lars om han vidste hvilke kriterier der skal opfyldes for at få en alarm til at bære på 
 sig.  
   
 Kirsten: 
 Arrangementsudvalget - nye medlemmer, Annette Nisbeth og Grete Bjerager. Sidstnævnte med 
 henblik på at være med til at arrangere rejser. 
 Kreta turen havde været en succes og der var kommet mange positive tilkendegivelser. 
 Beatles aften - der var solgt 44 billetter. Årsagen til, at der ikke var solgt flere kan måske være, at 
 der er planlagt for mange arrangementer  her i efteråret, f.eks. modeopvisning, efterårstur , tur til 
 Det blå Marked,  jazz-brunch,  2 julefrokoster og Vennernes Mortens Aften arrangement. 
 
05: Bente:  
 Erhvervsleder i praktik - Charlotte Breinholt  havde været i praktik med stor succes.  
 Frivillig Fredag - Tinne Simonsen, Hillerød Kommune var i praktik i Caféen, hvilket også var gået 
 godt. 
 Bogbytning (ny aktivitet) Jane og Tove fra Nødhjælpsstrikkerne vil gerne stå for aktiviteten. 
 Bogbytningen vil foregå på repos'en på 1. sal, hvor der vil være opsat en reol til bøgerne. 
 Eghjorten - havde henvendt sig om GC evt. kunne hjælpe med frivillige til f.eks. discosgolf. 
 Bestyrelsen var enige om, at GC ikke sender frivillige i GC "ud af huset". 

Uge 12, 2015 - Jubilæums uge med aktiviteter hver dag. Ikke mindst Jubilæumsfestaften den 20. 
marts. Det årlige seminar d. 30. oktober vil netop som  hovedtema netop behandle jubilæet.  

 Møde i Støberihallen den 23. oktober 2014 - Bente deltager, Bendt melder tilbage til Bente om 
 deltagelse. 
 Juletræer og julepynt - Plan over pynt-/afpyntning på næste bestyrelsesmøde. Sidste åbningsdag i 
 centret er den 18. december, samme dag som den planlagte julefrokost. 
  
06: Ad hoc ønske 
 

Hans havde fremsendt nogle punkter til formanden. Disse blev løbende behandlet under mødet, 
idet dog emnet  Kommunale arrangementer i GC og frivilliges assistance  blev drøftet med 
følgende konklusion: Vores frivillige går til hånde, men alle er selv ansvarlige for/med til oprydning.  
Endnu et punkt Jubilæumsfilm – på grundlag af en mail fra John Plenov. Har vi råd til det? Hvad har 
vi af indtægter/udgifter? 

 
07: 
 
08: Ordet frit 
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 Bente - spurgte, om det var en idé at lave en trivselsundersøgelse blandt  GC's frivillige  - et såkaldt 
 trivselsspørgeskema? Der var enighed om, at det ikke er relevant. 
  
09: Ordet frit 
 Lars L. Der er for meget snak i krogene på møderne, selvom det er blevet bedre. 
 
  

Der var almindelig enighed om, at det var en god idé at slå bremserne i eller i det mindste at holde 
et vågent øje med udgifter til nyanskaffelser, som der er lagt op til. 

 
Mødet sluttede som sædvanlig med selvbetalt frokost i Caféen. 
 
 
 
Referent:  
Marianne Jønsson  
 
  


