
Brugermøde den 11. november 2019.
Antal fremmødte 41, ordstyrer Leif, referent LisM.
Sang nr. 86. Som en rejsen lysten flåde.
Referatet fra sidste møde kommer fremefter på hjemmesiden og på opslagstavlen.

Et stort velkommen til Stine, som er ansat til at være på centeret, nu hvor Fie er 
kommet til Gilleleje.
Stine er uddannet fysioterapeut og har også haft en del med teater at gøre. Hun bor i 
Benstrup sammen med sin kæreste og datter Saga. Hun er vinterbader og elsker 
naturen ved skov og strand..

Kontingentet kr. 450 var ikke uden omkostninger, der skulle spares kr. 2.32.000. Det 
protesterede rådet imod, så det blev politisk besluttet at kontingentet er kr.450.00, 
men så skal vi selv finde ud af at spare kr. 116.000 kr.
Det mente Lis at vi godt kan, hvis ikke køber så mange nye ting. Foreløbig vil der 
ikke være nogen stigning af mad og kaffe. Lad os se hvordan det går.

Lis:  Velkommen Stine. Nu skal du bruge de første måneder med at finde ud af, hvad 
vi er for nogen her på centeret.
Er der nogen som kender dem som sælger juletræer nede ved Kvickly?
Gudrun kender en af dem og vil bede dem om at komme med et træ til centeret.
Den 9. december er der julefrokost. Lissi, Leif og Anne Marie er i udvalget.
Den 13. december julebanko
Den 18. december julefest, gløgg og æbleskiver.
Den 19. december slutter sangholdet.
Den 20. december lukker centeret.
Mortens eftermiddag udsolgt.
Den 20. november spiser vi sammen.

Den 23. og 24. november er der julemarked på centeret, der er mange gode ting til 
salg og der kan købes kaffe og kage.
Toggruppen sætter også en bane op.

Den 28. november er der Seniorfestival i Gilleleje Kulturhavn. Der er nogenlunde 
som Ældre messen.
Lis hænger programmet op på opslagstavlen
Man kan tage bus nr. 360 fra Helsinge til Gilleleje.
Kulturtur går til Kristiansborg slot for at se Dronningens smykker.
Toget går fra Helsinge 9.20. Pris for indgang kr. 95,00.

Kaj Sørensen: Jeg har set på nettet at der er et debat møde om Gribskov kommunes 
budget på ældreområdet den 15. november kl. 10-12.
Sidste frist for tilmelding den 12. november.
Man kan tilmelde sig efter mødet, så vil Lis sende det videre.
Leif: Der var 35 svar på de skemaer han sendte ud ved sidste møde.



Der var 15 der ville det samme og en hel del enkelte, så nu er det nemmere at lave 
ture, når man ved hvad folk gerne vil. 

Man kan melde sig til juleaften på Græsted kro. Det koster ikke noget, så hvis man 
kender nogen som skal sidde alene jule aften, så fortæl at man kan komme til julefest 
på Græsted Kro.

Slutsang nr. 220, Jo mere vi er sammen. 
   
 


