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Møde dato

Mødested

D. 6.2.2019

Seniorhuset

Møde tidspunkt

Møde nr.

Kl. 13.00
Møde mellem/i

Deltagere

Brugere af huset, brugerrådet, ældrerådsrepræsentant og aktivitets konsulent

—

Referat.
Velkomst ved formand, Lise Vinther
Valg af dirigent:
Valgt blev:
Allan Vinther.
Allan læser dagsorden op. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og dermed
lovlig.
Valg af stemmetællere:
Valgt blev:
Erik Sandvej og Asbjørn
Formandens beretning ved Lise Vinther.
Lise fortalte om de arrangementer der har været afholdt 2018 i Seniorhuset
beretning er indsat her;
Der har været afholdt 4 brugerrådsmøder i årets løb med deltagelse af aktivitets-konsulent
Bente Suni fra Kolding Kommune.
—
Senior- og Socialforvaltningen
Aktivitetskonsulenter
Domhusgade 22
6000 Kolding
kolding.dk

Bettina Sahin
21 56 07 81
21 56 07 81
besa@kolding.dk

Onsdag den 31. januar kl. 12.00 var årets første maddag med gule ærter og efterfølgende
generalforsamling kl. 13.00.
Kaffe-Kage-Hygge, startede søndag den 4. februar. I et samarbejde med Pensionistforeningen
og Ældre Sagen deler vi 3 søndage i foråret og efteråret.
Onsdag den 25. april kl. 12.00, var brugerrådet vært ved Danmark spiser sammen, med 2 retter
sommermad og underholdning.
Sommerbanko startede onsdag den 4. april og fortsatte 9 onsdage med Hanne Møller som
arrangør samt hjælpere. Tusind tak til Jer.
Fredag den 4. maj kl. 10.00 var der orientering om forebyggelse af tricktyverier ved vore
landbetjent Nis Peter Grau.
Onsdag den 16. maj 2018 afholdtes Senior Træf I Arena Syd i Vamdrup.
Forebyggende medarbejdere i Kolding Kommune har afholdt informationsmøde mandag den 11.
juni. Brugerrådet serverede kaffe og informerede om arrangementer i Seniorhuset.
Koordineringsmøde med foreninger, der er brugere af Seniorhuset og andre foreninger i
Christiansfeld, blev afholdt onsdag den 15. august.
Vores heldagsudflugt fredag den 14. september til Sprogø var vellykket og meget spændende,
dejligt vejr og en bus fuld af glade mennesker.
Danske Lægers Vacc. Service besøgte Seniorhuset, onsdag den 10. oktober 9-11.-Brugerrådet
serverede kaffe og boller. 99 benyttede sig af tilbuddet
Der blev afholdt Modeshow fredag den 12. oktober med fremvisning af tøj fra SMARTEX af
lokale modige damer. Under kaffen var der mulighed for køb af diverse klædningsstykker til den
kommende vinter. Ca. 60 deltog.

Onsdag den 7. november. Maddag bestående af flæskesteg med tilbehør og underholdning.
Torsdag den 22. november kl. 14.00, demonstrerede Susanne magnetbehandling og
magnetsmykker.
Fredag den 30. november blev juletræet pyntet i Seniorhuset af 16 glade børn fra børnehaven
”Troldblomst”. De blev belønnet med æbleskiver og godter.
Vores julemarked, søndag den 25. november var vellykket og godt besøgt.

Stolegymnastikken, kører stadigvæk. Nu med 3 hold med ca. 25. deltagere på hver.
Jeg vil gerne sige en stor tak til brugerrådets medlemmer for et godt samarbejde og
hjælpsomhed gennem året. Også en stor tak til vore hjælpere, der trofast stiller op, når der skal
slæbes borde og stole, dækkes borde, vaskes op og ryddes på plads.
En særlig tak skal lyde til Ulla og Thea, som ønsker at stoppe, for Jeres store hjælp og
samarbejde i de år I har været i brugerrådet.
Til slut-----tak til alle, der gør det rart, at være i Seniorhuset.

Beretning blev godkendt.
Kasserens beretning indeholdende regnskab 2018 ved Arne.
Arne gennemgår indtægter og udgifter gennem 2018
I 2018 har Seniorhuset modtaget gave på 9.528 kr. fra højskoleudvalget som nu er
nedlagt. Højskole udvalget har afholdt højskoledage i Seniorhuset.
Der er i 2018 indkøbt sangbøger en udgift under inventar.
Aktiver i alt 165.670,72 kr.
Spørgsmål fra salen angående kørsel udgifter. Dirigenten redegør for, at det er
udgiften til kørsel til de frivillige i forbindelse med det frivillige arbejde, kurser
møder mv. Det er efter statens takster.
Spørgsmål omkring indtægten Vaccination: Seniorhuset får 10 kr. pr. vaccination.
Beretning blev godkendt
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen
Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter
På valg er:
Ulla Jørgensen – modtog ikke genvalg
Aksel Gram – modtog genvalg
Aage Krogh – modtog genvalg
Inge Sick – modtog genvalg

Foreslået blev:
Aksel Gram, Aage Krogh, Inge Sick, Ellen Skov; Britta Jørgensen
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Der var dermed skriftlig afstemning da der er 5 personer opstillet.
Valgt blev:
Ellen Skov
Aksel Gram Aage Krogh
Inge Sick

Valg af suppleanter:
Valgt blev:
Irene Lythje og Britta Jørgensen
Valg af revisor og revisor suppleant
Vagt blev:
Erik Sandvej
Erik Jessen
Evt.
Ældrerådsmedlem Ellen Toldshøj fortæller om ældrerådets arbejde som er et
høringsorgan til seniorudvalget.


Buskort til 67 årige er nu er permanent ordning. I år til 500 kr.



Ellen fortæller om seniorboliger og spørge skema der er sendt ud til alle
plus 55 årige.



Seniortræf den 22 maj i Vamdrup



Livstestamente er på nettet og en mulighed for at forholde sig til mens tid
er. Det handler meget om stilling tagen til genoplivning.



Kaffe med ældrerådet ude i de brugerstyrrede huse. En mulighed for at tale
med ældrerådet om deres arbejde og man synes de bruger deres kræfter til
det rigtige

Forespørgsel om billet salg.
Kan man ringe og bestille en billet og kan man tage billetter med til andre?
Formand svarer at så længe der er plads kan man tage med til andre inden for
rimeligheds grænse 4- 5 stykker.
Udflugter højst 2 billetter og man skal møde op.

Generalforsamlingen afsluttes med kagebord.
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