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Referat 
 

Bestyrelsesmøde nr. 7 

Torsdag d. 6. november 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 
- (godt) nyt vedr. ny scene   20 min. 

 

04. Orientering fra udvalg    30 min. 

 

05. Orientering fra Bente: 

- opsamling på seminar: focusområder 
- kvartalsstatus på GC’s økonomi 
- andet     20 min. 

 

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

 

07. Løbende sager: Status vedr. 20-års jubilæum 2015 

 

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.: Lars L. 

Jan. 2015: Hans 

Feb. 2015: Ole 
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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, Bente Most og Marianne Jønsson 

Afbud: Ole Laursen  

 

Sang: Nu falmer skoven.... 

 

01: Præsentation af dagsorden 

 Dagsorden godkendt - Marianne referent 

 

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse 

 Referatet blev godkendt og Marianne blev rost for referaterne 

 

03:  Formanden informerer 

Hans, Bente, og Poul  havde afholdt et lille møde med eneste punkt om flytningen af frivilligfesten 

til den 20. marts 2015, som det var blevet  besluttet på seminaret. Dette vil blive taget op på 

bestyrelsesmødet, på hvilket (kommer her) der efter en dialog frem og tilbage var enighed om, at 

der ikke afholdes fest i forbindelse med  jubilæet, da det bliver markeret med fødselsdag den 17. 

marts 2015 og åbent hus arrangement den  19. marts 2015. Frivilligfesten bliver således afholdt  i 

august 2015, som oprindeligt besluttet. 

 

P-pladser  Bente, Bendt, Hans og Poul havde været til møde med Kommunen, hvor Rie Lund, Lars 

Mørk og Dorte Meldgaard deltog. Poul følger op på mødet, da sagen skal holdes i kort snor. På et 

spørgsmål om, hvorvidt GC kan gå ind i en medfinansiering, er  der enighed om, at p-pladser  er et 

kommunalt anliggende. GC skal ikke (har ikke kompetence til) at indgå i nogen form for 

medfinansiering. 

 Bus - der etableres en stander med oplysning om, hvornår næste bus afgår fra Frederiksværksgade.  

 Vi skal være opmærksomme på, hvordan servicen er ved f.eks. snerydning  samt vedligeholdelse. 

 Scene - bestyrelsen har bevilget max.  41.000 til ny scene, John Plenov har forhandlet sig frem til en 

 pris på 68.000 kr. dvs. at bestyrelsens andel vil blive 34.000 kr. Kravet til scenen er stadig, at det 

 skal være en mobil  scene ikke en scene, der skal stå fast i A. Lys m.m. i forbindelse med den ny  

 scene, vil være at betragte som en ny sag, som der skal tages særskilt stilling til.  

    
  

04.  Orientering fra udvalg: 

 

 Kirsten - der var blevet afholdt evalueringsmøde den 27. oktober om Kreta turen. 

 Tilfredshedsskema var blevet uddelt. Kun gode tilbagemeldinger. 

 Kirsten  fremførte, at det er vigtigt, at Bente deltager i de ture, som GC arrangerer, der går til 

 udlandet. Det skal betragtes som arbejde og ikke ferie for Bente. Opgaven er det sociale samt at 

 skabe tryghed for den enkelte deltager. Der var enighed om, at ledelsen bør/skal være tilstede når 

 turen foregår i GC´s regi og går til udlandet. 

 Næste tur er den 30. maj 2015 til de Norske Fjorde. Rejsen arrangeres i samarbejde med Verdens 

 Rejser, og der vil blive afholdt et oplysningsmøde den 12. januar 2015. 

 2. tur i 2015 går til Bornholm i august. 

 Det er besluttet, at der hvert år afholdes 1 udlandstur og en Danmarkstur. 

 

 Beatles aftenen - gav et overskud på 2.900 kr. 

 Modeopvisningen - gav et overskud på 5.198 kr. 
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 Hvis Anne-Marie stopper skal sagen tages op i bestyrelsen til fornyet overvejelse. 

 Plante byttedag afholdes ikke mere, da interessen ikke er stor nok. 

 

 Julen - pyntning/afpyntning 

 Pyntning -torsdag den 20. november kl. 12.30. Bestyrelsen 

 Poul Nymark sætter guirlande op. 

 Nørklerne pynter vinduerne. 

 Afpyntning  - tidspunkt ikke planlagt 

 

 Inge Lise - intet at berette 

 

 Lars L - intet at berette fra ældrerådsmødet, idet Lars havde været fraværende og endnu ikke 

 havde modtaget referatet.  

 Lars L. blev bedt om at følge op på spørgsmålet om, hvad der skal til for at få en personlig 

 "tilkaldealarm". 

 

 Jytte - intet at berette  

 

 Hans        

 Sundhedsudvalget 

  18.11.14, kl. 10-12 - " Motion med legende elementer" (tidligere leg og motion) 

 25.11.14, kl. 10-12 - Styrk Underlivet 

  Oplysningsudvalget 

  20.11.14, kl. 10-12 - Kesser om Carlsberg Brass Band. 

 29.11.14, kl. 14-16 - Filmeftermiddag med  filmen "Away from her" Filmen er med Julie Christie og 

 handler om demens. 

 

 Lars Ø.        

 Jubilæumsskrift - Undrer sig over, at han ikke er blevet kontaktet, da han er bestyrelsens 

 repræsentant i Informationsudvalget. Dette affødte spørgsmålet fra Lars Ø. : "Skal 

 Informationsudvalget nedlægges, da Lars ikke modtager nogen informationer? 

 Informationsudvalget skal ikke nedlægges, for meningen er, at bestyrelsen skal være til stede i  

 interessegrupperne - være bindeled - således at bestyrelsen er bekendt med, hvad der foregår.  

 Kommunikationen skal være begge veje.  

 Der blev foreslået, at der  arrangeres et møde, hvor "samarbejdsmåden" skal drøftes. 

 

05.  Orientering fra Bente: 

 Bente bad om, at Lone,  Jytte K. og Anette også får bestyrelsesreferater tilsendt.  

 Efter en snak frem og tilbage, blev det besluttet, at referatet sendes til dem samtidig med, at det 

 udsendes til den øvrige bestyrelse. 

 Økonomi: 

 Budgetstatus- blev omdelt og gennemgået. Pt. ingen bekymring om udfaldet af regnskabet. 

 Store ønsker - i øjeblikket er der nedenstående, men andre ønsker efterlyses til næste 

 bestyrelsesmøde således, at der kan udarbejdes en prioriterings liste for kommende anskaffelser: 

  - ny romaskine 

  - digital opslagstavle i Caféen (ca. 14.000 kr.) 

 NB! NB! Dette (altså Økonomi) skal være 1. punkt på dagsordenen til december 

 04.12.14, kl. 10 - afholdes det sædvanlige frivillig/tovholdermøde.   
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 Borde: Bente opfordrede til, at alle der har mulighed for det - også Ejnar og Poul N., da det er dem 

 der flytter bordene  -, at tage ned i Kedelhuset og se på de borde der bruges der. De er nemme at 

 klappe sammen og  har hjul, hvorfor det vil være  en god løsning til erstatning for de tunge ekstra  

 borde i kælderen. 

  

 Oprydning i kælderen  - uge 51, tirsdag de 16.12. kl. 10. Poul C, Bendt, Lone, Bente og Jytte N., Poul 

 N. og Ejnar. 

 

 Samarbejde med Kommunen - Bente havde været til møde  om et projekt,  som bliver kaldt  "Kom 

 med".  Det er et projekt, som Kommunen ønsker skal gå på tværs af hele Kommunen. 

 

 Tinne, der var i praktik i Centret kommer til frokost den 7. november, idet Bente ikke havde været 

 til stede (var med på Kreta turen) ved evalueringen af praktikopholdet. 

 

 Tilgængeligheden - Det er vigtigt, at der for brugerne  er en god tilgængelighed (f.eks. 

 busforbindelser) ikke kun til  GC ´s brugere,  men også for brugerne af bl.a. FrivilligCentret og andre 

 af Kommunens steder. Det skal være nemt at komme frem og tilbage - til de 

 arrangementer/aktiviteter, man ønsker at deltage i. 

  

06.  Ad hoc ønske om at fremføre et punkt  

 Intet 

 

07.  Løbende sager: Status vedr. 20-års jubilæum 2015 

 Styregruppen og øvrige grupper "kører" videre som planlagt. Styregruppen holder møde den 11. 

 november 2014 . 

 Skema udsendes af styregruppen + referater af styregruppens møder. 

 I slutningen af januar 2015 vil konceptet for jubilæumsugen være klar.  

  

08.  Ordet frit 

 Vaccinationerne i GC -tingen var ikke i orden. Bendt skriver en klage til rette instans. Til næste år 

 skal man være mere på forkant  med vaccinationernes planlægning i GC. 

 

09.  Afsluttende runde – Mødeevaluering 

 Alt i alt var det et godt møde 

 

10.  Næste møde, herunder aftale om det praktiske 

 4. december er næste møde. Pga. af frivillig-/tovholdermøde om formiddagen er bestyrelsesmødet 

 et eftermiddagsmøde. Efter frivillig-/tovholdermødet spiser bestyrelsen frokost på sædvanlige 

 betingelser fra kl. ca. 12.30 til 13, hvorefter der afholdes bestyrelsesmøde. 

 

Vanen tro, blev der efter mødet spist fælles frokost i Caféen. 

 

 

For referat 

Marianne Jønsson 

 


