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Referat 
Til stede : Poul Christiansen, Hans Rosenkvist (var lidt forsinket),  Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, 

 Bendt Pedersen, Lars Østergaard, Ole Laursen, Inge Lise Jensen, Bente Most og Marianne Jønsson 

 

Afbud: Lars Larsen 

 

Sang: Ingen 

  
01: Præsentation af dagsorden 
 Dagsorden godkendt - Marianne referent 
 
02: Gennemgang af sidste referat   
 Referat nr. 7 og referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 
 Begge blev godkendt 
 
03: Formanden informerer: 

Parkering - Poul kunne oplyse, at  Dorte Meldgaard, havde svaret tilbage  i sagen med oplysning 
om, at Kommunen var i dialog med den nye ejer af den bagerste grusparkering om et evt. 
tilbagekøb.  

 Dorte Meldgaard nævnte også etablering af info-skærm om næste busafgang fra 
 Frederiksværksgade. 

Bus – Ligeledes havde Janne Tinghus svaret i sagen  om det nye busstoppested, som snarest bliver 
etableret. Info-tavlen blev også nævnt i den forbindelse. 

 
04: Orientering fra udvalg: 
 Kirsten: 
  Julemarkedet var forløbet godt med et overskud på ca. 10.000 kr. 
  Der skal strammes op på åbning og lukning af julemarkedet. Dørene må ikke åbnes før end ved 
 den annoncerede åbningstid ingen nedtagning af stand før "markedet" lukker. 
 13.12.2014 - Julegospel. Kirsten kunne oplyse,  at  korleder Birthe Paulsen havde søgt orlov fra 
 nytår. Ny korleder bliver Nina Luna. Pianist Anders Mortensen fortsætter. 
 Kirsten oplyste, at hun fratræder som formand for Gospelkoret den 1. januar 2015, Knud Kasper 
 overtager.  
 28.12.2014 - juletræsfest. (Hanne Munkholm og Alice Schmidt)  
 12.01.2015 - informationsmøde om turen til de norske fjorde. Turen bliver gennemført ved 40 
 personer. 
 Aug./sept. - Rejse til Bornholm (Grete Bjerager  og Ejnar) 
 Modeopvisning  - Butik Anne Marie i Skævinge stopper og der var taget kontakt til Kirkens Korshær 
 om at overtage. Møde den 02.01.2015. 
 Februar - Harmonikakoncert 
 Julefrokost - 18.12.2014 - "køreplan er udarbejdet" 
 
 Jytte - intet at berette 
 
 Bendt - intet at berette 
  
 Hans  - havde enkelte kommentarer til de godkendte referater. 
 27.01.2015 - foredrag om ryggen og rygproblemer 
 06.03.2015 - Røde Kors kursus i hjerte-/lunge redning samt brug af hjertestarter. 
 
 Ole - spurgte om hvordan det gik med scenen, og blev opdateret  med pris, betaling og levering. 
 
 Lars: 
 Ny hjemmeside - er ved at være på plads - bad om, at man gjorde opmærksom på mangler og 
 rettelser. 
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 Bladet 
 Billeder/fotos - der blev foreslået, at der bliver etableret et billedarkiv og i den forbindelse, er det 
 måske en god idé at oprette en "stilling" som billedarkivar.  
 
 
 Billetmaskine -orientering om de systemer, der er i "spil". Nødebo's system var under søgt både 
 funktionelt og prismæssig, og som det ser ud nu er det det man arbejder videre med. Vedr. kontant 
 betaling ved køb af billetter i Centret er det nødvendigt med oprettelse af en konto med tilhørende 
 dankort . Kontoen oprettes af bestyrelsen, hvilket man så positivt på. Billetgruppen arbejder videre. 
  
 Lars Ø - var nødt til at forlade mødet ca. kl. 14.00 
 
 Inge Lise:  
 Foredrag - der havde været 75 til Kesser's foredrag om Carlsberg Brass Band 

Filmlørdag - der havde været en stigning i deltagerantallet fra 5 til 15, hvilket må siges at være 
tilfredsstillende. 

 Foredrag i januar - om børn født under krigen 
 
 Else: 
 Økonomi - Økonomisk oversigt blev gennemgået og godkendt. 
 
 Breve/invitationer til Vennerne og Revisorerne var blevet udsendt umiddelbart efter det 
 ekstraordinære bestyrelsesmøde. Vennerne er inviteret til sammenkomst den 20. februar  2015 i 
 Centret, og Revisorerne er inviteret til frokost med bestyrelsen efter generalforsamlingen den 27. 
 februar 2015 ude i byen. 
 

 Julefrokost - pakke medbringes til en værdi af ca. 50 kr. pr. person.  

 Efterfølgende er der  den 7. december udsendt en mail om, at hver deltager medbringer  

 en pakke  til min. 25. kr.   

 

 Mediegruppen - lydanlægget fungerer ikke optimalt. 

 Kontaktperson/koordinator for medie-gruppen er Thyge. 

  

05: Orientering fra Bente: 

 - startede med at udtrykke sin skuffelse over, at der ikke var mødt flere op fra bestyrelsen til 

 borddækning m.m. til frivillig-/tovholdermødet om morgenen. Det samme gør sig gældende når 

 der skal ryddes op. Bestyrelsen lovede bod og bedring i fremtiden. 

 

 Bente - orienterede om forventningen til årets resultat. Det ser fornuftigt ud. Stor tilfredshed med 

 regnskabet. 

 Bente vender tilbage med en opgørelse over, hvad bestyrelsen skal overføre. 

 

 Ekstraborde - Bente kunne oplyse, at Ejnar og Poul Nymark havde været i Kedelhuset og set på de 

 borde, som de bruger. De er ikke optimale/brugbare, da de fylder for meget i sammenklappet 

 tand. Man går videre med at finde de rigtige borde.  

 

 Oprydning i kælder - Jytte N., Poul C., Poul N., Bendt, (måske Bente) m.fl. i uge 51. 

 

 Ålborg Universitet - Bente havde fået en henvendelse om deltagelse i en smagstest. Smagstesten 

 henvender sig til både unge og seniorer og finder sted mange steder i Europa. Testen finder sted 2 
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 dage hhv. 5. og 12. januar 2015 kl. 11-12 i GC. Der er sagt ja til deltagelse, og der skal findes min. 6 

 personer. Det der testes er ærter og majs.  

 

06: Ad hoc ønske.............. 

 Intet 

 

07: Løbende sager 

 Afpyntning af juletræ  - 18. december, kl. 15 (bestyrelsen)- julepynten skal være klar til det nye 

 træ, som skal pyntes til juletræsfesten den 28. december. 

 

 Afpyntning af jul - hele Centret - mandag den 5. januar 2015, kl. 10.00 

 

08: Ordet frit 

 Hans - bad om, at der på næste bestyrelsesmøde den 15. januar 2015 bliver sat følgende punkt på 

 dagsordenen " Konklusioner fra seminaret" (Sidste punkt i seminar referatet). 

 

09: Mødeevaluering  Ingen 

 

10: Næste møde - 15. januar 2015. (Lars L. sørger for det praktiske)  

 

 

For referat: 

Marianne Jønsson 

  

 


