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Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 - torsdag den 4. september 2014 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 5 

 

Torsdag d. 4. september 2014 KL: 10 - 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: Bl.a. Bentes punkter  20 min 

04. Orientering fra udvalg    30 min 

05. Orientering fra Bente: Udgår p.g.a. ferie   15 min 

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

07. Løbende sager: Huskeliste 

08. Ordet frit. 

09. Runde – Evaluering af mødet 

10. Næste møde, herunder aftale om det praktiske     

11.. Krolf              

 Praktisk 2014: 

April: Poul 

Maj: Bendt 

Juni: Inge Lise 

Aug.: Else 

Sept.: Jytte: Husk bestilling hos Anette 

Okt.: Kirsten 

Nov.: Ole 

Dec.: Lars Ø 

Jan.2015: Lars L 

Feb. 2015: Hans 
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Referat 

Til stede : Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt 

 Pedersen, Lars Østergaard, Inge Lise Jensen, Lars Larsen og Marianne Jønsson 

 

Afbud: Ole Laursen og Bente Most 

 

Sang: September himmel er så blå 

 

01: Præsentation af dagsorden: 

 Dagsorden godkendt - Marianne referent 

 

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse 

 Referatet blev godkendt efter, at der under punkt 8, 1. linje blev tilføjet ”refereret i 

 retningslinjer af 2. maj 2014”  

 

03: Formanden informerer: 

  

Busproblematikken - Mail afsendt til kommunen med forespørgsel om der var noget nyt i  

sagen. Det er efterfølgende blevet oplyst, at der bliver etableret et busstopp-sted ved det 

gamle rådhus. Der skabes fornøden belysning i gangarealerne og der vil blive sat bænk op 

ved stoppestedet. Der bliver ikke etableret fodgængerovergang. GC´s stoppested vil blive 

nedlagt. Alt træder i kraft sammen med ny køreplan fra december 2014.   

P-pladser: Intet nyt, men det forlyder, at Hillerød Kommune vil dispensere, således,  at  det 

tillades at holde  med 2 hjul på fortovet. Dette er IKKE officielt bekræftet. 

  

 Åbenrå besøget  26. august (Kirsebærhaven) havde været en succes og der havde været 

 genbesøg den 3. september hvilket også havde været en succes.  Kirsebærhaven og GC er 

 blevet enige om, at de er "Venskabsinstitutioner". 

  

Ny scene: Hvis den nye scene bliver  købt i udlandet, vil momsen komme oveni de  82.000 kr. 

som scenen koster, idet kommunen ikke kan være momsfri for ting købt i udlandet. Det 

undersøges, om ”det nu oss’ ka’ pass’. Bestyrelsen har givet tilsagn om 41.000 kr. og ikke 

mere - se sidste referat.  

  

 Frivillig festen kunne alle være enige om var  gået godt - kun positive tilkendegivelser.   

Oprydningen bagefter  var dog et problem, idet der var ikke ret mange tilbage til 

oprydningen. Bente har meddelt (in absentia) at vi skal overveje, om opgaven simpelthen er 

for stor. Skal vi betale os fra det eller skal man vente til dagen efter? Det at flytte borde 

kunne være et problem, hvis fremmed arbejdskraft sættes til det. Og hvem er egentlig 

ansvarlig? 

  

 Er det rigtige tidspunkt at holde festen i august, eller skal man gå tilbage til foråret? 

 Bestyrelsen synes, at august er et godt tidspunkt. 
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 Frivillig fredag  den 26. september 2014 på Biogen Idec.  Hvad forventer man? Hans , Poul, 

 Connie og Marianne deltager. Hans og Poul  deler tovholderopgaven.  

 I skrivende stund har vi meddelt Frivilligcentret at vi IKKE deltager i år. 

 

 Frivilligcentret har et arrangement  d. .6.10. 8.11. og 1.12 med titlen "Styrk din lederrolle". 

Dette skal ikke forveksles med ”ledere i praktik”, som vi HAR meddelt, at vi er positive 

overfor. 

  

04: Orientering fra udvalg. 

 

 Marianne 

  - kunne allerede nu melde fra som referent til generalforsamlingen i februar 2015. 

 Else 

  - afbud til næste møde. 

 - overskud fra sejladserne på Slotssøen den 8. og den 22. august har givet overskud på hhv. 

 225,00 kr. og 414,00 kr. 

 Bendt 

  - der er indført nyt registreringssystem tll de kommende influenzavaccinationer den 1.  og 3 

 oktober 2014 

 - Bendt mener, at  videorummet ikke bliver brugt mere. Hvis ikke - skal man finde ud afhvem 

 tilhører  udstyret? Poul tager kontakt til John. 

 Inge Lise 

  - intet at bemærke  

 Inge Lise 

  - intet nyt 

 Lars Ø. 

  - Ideen om nyhedsbrev og facebook profil  fra sidste bestyrelsesmøde  er  skrinlagt idet,

 at ressourcerne ikke findes i øjeblikket. Man kører videre med bladet og opslag på tavlerne 

 ved receptionen som hidtil. 

- hjemmesiden er det intet nyt  fra siden sidste bestyrelsesmøde. Link til gospelkoret 

bevares. 

 - Martha Wickens er stoppet i bladudvalget og i gruppen om den nye hjemmeside . 

  

 Hans  

 - tirsdag den 09.09.14  Motionsdag 

 - tirsdag den 16.09.14 Hjerte-/lunge redning  v/Røde Kors 

 - torsdag den 25.09.14 Foredrag v/Bror Christoffersen 

 Alle dage kl. 10.00-12.00 

 Oplysningsudvalg 

 - Ved Oles fravær tager Hans sig af teknik og praktik. Tovholdermøderne deler Hans og Poul. 

 - Der var stor ros til Connies initiativ til etablering af velkomstmappen. 

 Jytte 

 - Grillaftenen  den 7. august havde været en succes 

 - Møde i caféudvalget i dag (04.9) 

 Lars L.  

 - intet nyt 
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 Kirsten 

 - nyt medlem i arrangementsudvalget - Annette Nisbeth, evt. med henblik på at overtage 

 Kirstens plads den dag, at Kirsten ønsker at stoppe. 

 - Grete Bjerager har meddelt at hun gerne vil være medlem F Arrangementsudvalget. Pt. er 

 der det antal der er behov for. 

 - Kirsten foreslog, at der blev indkøbt et stationært videokamera til GC således, at man ikke 

 var afhængig af, at de der skal hjælpe til ved arrangementerne ikke selv skal lægge kamera 

 til.   

- Kirsten havde fået en henvendelse  fra LOF, som havde modtaget en klagefra et  nyt 

kormedlem, der var uforstående over for, at man skal være medlem af GC for at deltage i 

koret . Sagen er videregivet til Bente. 

 - Onsdag den  10.09.14 Japanerbesøg 

 - Lørdag den  04.10.14 Beatlesaften 

 - Lørdag den   11.10.14 Modeopvisning 

 

05: Udgår i Bentes fravær 

 

06: Intet 

 

07: Huskelisten blev gennemgået og tilrettet således at den er up to date. 

 

08: Ordet frit 

- mandag den 8. september kommer borgmesteren på besøg. Poul,  Bendt, Inge Lise og Else 

deltager fra bestyrelsen. Mødet er efterfølgende blevet  aflyst nyt møde berammet til 

onsdag den 8. oktober 2014 kl. 11.30-13.30 

 

 Hans Kunne oplyse, at der bliver afholdt et aftenmøde om demens onsdag den  12. 

 november 2014 i samarbejde med Kommunen og Ældrerådet. I den anledning spurgte Hans  

 om, hvor mange der  må være i GC. Spørgsmålet er opstået pga. at der ved det sidst afholdte 

 møde om demens var nogle, der var gået forgæves. Det kunne oplyses, at hvis alt tages i 

 brug må der være 300.  

 

09: Dagsorden - Evaluering af mødet 

 - dagsorden - OK 

 - mødet - for meget snak i munden på hinanden  

 

10: Næste møde - 2. oktober 2014 

 

11: Krolf - da der var tid inden den bestilte frokost var der mulighed for - i det gode vejr - at 

 komme ud og prøve kræfter med krolfspillet. Alle var enige om, at det var rigtigt fornøjeligt. 

 

 Efter endt spil gik vi over til frokosten, som bestod af Anettes gode flæskesteg. 

 

 

For referat: 

Marianne Jønsson 

Suppl. Af Poul 


