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Referat af Bestyrelsesmøde nr. 10 

Torsdag d. 5. februar 2015 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  

- Status parkeringsforhold 
- Status generalforsamling 27. feb. 2015 
-      20 min 
    

04. Orientering fra udvalg    30 min. 
 
05. Orientering fra Bente: (afbud, erstattes af) 

-Anette med et kort indlæg   10 min. 
 
06. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales inden mødestart med formanden) 
 
07. Løbende sager:  Forslag til anvendelse af gave på kr. 20.000 
  Huskeliste 
 
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  
Nov.: Lars Ø. 
Dec.: fælles. 
Jan.: Lars L. 

Feb. 2015: Hans 
Mar.: suppl. 
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Referat 
 

Til stede:  Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Lars Østergaard, 
Lars Larsen og Marianne Jønsson 

 
Fraværende:  Bente Most, Ole Laursen, Kirsten Larsen og Inge Lise Jensen 
 
Sang: (252) I sne står urt og……… 
 
01: Præsentation af dagsorden  og ….. 
 Dagsorden godkendt og referent Marianne 
 
O2: Gennemgang af sidste referat og godkendelse 
 Under punktet ”Kriterier for ”VIP´S”. Formuleringen ”Idet dette dog begrundet kan besluttes 

fraveget – ændres til: ”Evt. flere, hvilket dog begrundet kan besluttes fraveget. 
 Referatet herefter godkendt. 
 
03: Formanden informerer 
   
 Parkering:  
 Det er konstateret, at der er sat betalingsskilte op på den bageste grusparkering, hvor der skal 

betales med mobilepay. I den anledning har Poul rettet henvendelse til Vibeke Abel i Kommunen , 
som har bedt  Rie Llind svare, at sagen om ”køb af grunden er i god gænge” og at vi underrettes, så 
snart der er nyt i sagen. Hvad angår skiltene om beboerparkering ved de to parkeringspladser op 
imod centret, er Merete Rønne i gang med at undersøge nærmere. 

 
 Generalforsamling: 
 Bestyrelsen har et  ændringsforslag  til  §7, der går på at spare udgiften til annoncering af 

generalforsamlingen i  HillerødPosten (lokalavisen). 
  
 På valg er: 
 Jytte Nymark, Lars Østergaard og Hans Rosenkvist - Suppleanterne Inge Lise Jensen og Ole Laursen. 
 Alle genopstiller. 
  
 Der foreligger tilsagn fra: 
 Marianne Nørgaard om at spille 
 
 Poul, Hans, Bendt og John Ibsø mødes den 17. februar 2015, kl. 14.15 sammen med Jytte Kronhede 

for gennemgang af det praktiske, herunder udarbejdelse af en køreplan. 
  
 Scene: 
 Dato for prøveopsætning af scene er  blevet aftalt til den 17. februar, kl. 10-12. Poul, Hans og 

Bendt. Der tages kontakt til de der har med opsætning af scenen at gøre samt Videoklubben og 
Værkstedet om også at være til stede. 

 
 Jubilæet: 
 Poul kunne oplyse, at der på nuværende tidspunkt var kommet tilsagn fra otte af de indbudte 

gæster til den 19. marts, bl.a. borgmester, viceborgmester, Tue  Tortzen  m.fl. 
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05: Orientering fra Bente (Anette) 
 Anette havde 3 ting på dagsordenen: 
 
 1: Julefrokoster: 
 Der vil alle hverdage i uge 51 være en stor buffet fra kl. 12-16, hvor diverse aktiviteter  kan tilmelde 

sit hold til julefrokost. Hvis der er over 40 deltagere til en julefrokost, er der mulighed for at afholde 
sin egen i ugerne 49 og 50, men man må gerne deltage i uge 51. 

 2: Køkkenforholdene i GC. 
 Oplæg med beskrivelse af køkkenets "udvikling" i de forgangne år og problemstillinger blev omdelt. 
 
 3: Ønsker - forslag til anvendelse af gaver (se også dagsordenens punkt 7)  
 Torsdagsbanko har givet tilsagn om 20.000 kr. 
 Følgende ønsker blev nævnt: 
 Lamper til Caféen 
 Vaser og lysestager 
 Mørklægningsgardiner i A, B og C. 
 Ny informationstavle ved Receptionen 
 
04: Orientering fra udvalg 
  
 Lars Ø. 
 Der var kritik af, at man skulle læse i avisen, at  Mallorca-rejsen var udsolgt. Hvorfor  blev det ikke 

meddelt på hjemmesiden? Man var enige om, at man skal være bedre til at meddele ændringer til 
blad og hjemmeside. Ændringer: Hjemmesiden  skal som minimum oplyse om ændringerne 
samtidig med de foretages. 

 
 Bendt: 
 Krolf:  Starte op igen, når vejret tillader det. 
 
 PC'er i Receptionen bliver nu hver aften låst inde og nøglen er fjernet fra nøgleskabet.   
 
 Nøgler: Hvem har adgang til GC uden for åbningstid? Affødt af, der havde været nogle der havde 

brugt Centret mellem jul og nytår uden nogen vidste det, og de der skulle afholde juletræsfesten 
den 28.  havde været nødt til at gøre rent og rydde op, inden de kunne bruge lokalerne. Er det en 
idé at indkalde alle, der har nøgler til GC til et "nøglemøde" 

 
 Else:  Intet 
 
 Marianne: Intet 
 
  Lars L.: 
 Ældrerådet var kede af, at de til et af deres møder med foredragsholder var blevet tildelt et lokale, 

hvor der var musik ved siden af, hvilket har lært dem, at ved fremtidige bookninger at spørge om 
"naboerne" til det lokale de booker. 

 
 Ældrerådet har også drøftet GC's image og positiv omtale af GC. 
 
 Jytte: 
 Der havde været afholdt møde i receptionen og lokalebestillingen. Der blev drøftet de forskellige 

arbejdsopgaver, og der blev sat navne på, hvem der er ansvarlig for de enkelte opgaver. 
   
 Arrangementsudvalget havde holdt deres julefrokost. 
 
 Hans: 
 24.02.15, 10.00-12.00 - Styrk Livet, om demenssygdommene m.m. 
 25.02.15, 15.00-19.00 - Møde om ensomhed - Kommunen 
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 26.02.15, 10.00-12-00 - foredrag m/Professor Tribinis datter 
 Sidste torsdag i måneden . Slotsbio kl. 15.30 – 17.00. Demens café 
 1. torsdag i måneden – Frederiksborg Centret – kroniske sygdomme 
  
 FrivilligCentret. 
 Foreningskontingent 250,00 kr.  Regning sendes til Else 
 
 Besøg i folketinget 
 Bente, Hans og Poul havde været på besøg i Folketinget sammen med Ældrerådet. 
 Der er forslag om, evt. at lave et fællesmøde med Ældresagen, Ældrerådet og os m/Astrid Kragh på 

programmet. 
 
 Smagstest: 
 Hans og Poul havde deltaget, og havde været noget overrasket over testens indhold - ærter og 

majs - og så endda "dåsemad". Det var ikke den store succes, men var spændt på, hvad det kan 
bruges til. 

 
 Poul: 
 Økonomi - intet nyt 
 Fonde - ingen søgt 
 
07: Huskelisten: 
 Blev omdelt og gennemgået, Hans udfærdiger en revideret udgave. 
 
 Gaver: 
 Runde fødselsdage og mærkedage - 500,00 kr. 
 Anden repræsentation - blomster eller vin 
 
 Frokost med GC's Venner 
 Bente laver en reminder 
 
08: Intet 
 
09: Godt møde , mange ting blev vendt 
 
10: Næste møde - 5. marts 2015, afbud fra Bente og Marianne (Referent i Mariannes fravær,  Vibeke 

Hansen) 
 
Afslutning på mødet med fælles selvbetalt frokost. 
 
 
 
For referat: 
Marianne Jønsson 

  


