Brugerrådet
Referat fra Den ordinære Generalforsamling, den 21. februar, 2022
Der var 65 Deltagere, incl. bestyrelsen.
1. Formanden, Leif, bød forsamlingen velkommen, og bad forsamlingen rejse sig og med to minutters
stilhed mindes de medlemmer, der var gået bort i året.
2. Sang nr 31, "Nu lakker det ad tiden, da Jomfru Vår..." blev foreslået og afsunget.
3. Valg til Referent blev Elmer Lauridsen.
4. Valg til Dirigent blev Kaj Bang, som
− indledte med at konstatere forsamlingen lovlig med indkaldelsen opslået den 3. januar på
informationstavlen og med annoncering i februar-udgaven af Centrets program.
5. Valg til Stemmetællere blev Michael, Flemming, og Ulla.
6. Kommentarer til referat fra sidste brugermøde: Der var ingen, og referatet hermed godkendt.
7. Rådets beretning v/Leif Hansen, som
− fremhævede besøget fra skoleklasser med de livsglade børn !!
− fremhævede fordelen med mange besøgende ved afholdelsen af Julemarkedet hér i huset.
− det nye magasin, "Seniorer på toppen - Gribskov", som, fremvist under besøg forskellige steder,
gav andre personer blod på tanden til lignende aktiviteter, og
− udtrykte en stor tak til Lis, Stine, rådsmedlemmer og Centrets medlemmer for deres aktiviteter,
deltagelse og interesse.
− Et spørgsmål fra salen om antallet af medlemmer i år 2021: Leif: Der er usikkerhed p.g.a. sen
udsendelse af opkrævninger, og Lis: 591 medlemmer med forbehold for endelig opgørelse af
indbetalinger af medlemmer.
Beretningen blev godkendt med applaus, og er vedhæftet referatet.
8. Aflæggelse af regnskab v/Johnny Kierstein
− Regnskabet blev ikke godkendt af revisorer.
− Mens pengebeholdningerne i bank og kasse stemmer, er der et problem med posteringerne for
"Brugerådet", "Køkkenet" og "Turudvalget", som giver en difference på ca. kr. 2500/- i åbningssaldo.
− Problemet er opstået i forbindelse med sammenlægning af konti'ene for de tre grupper og
regnskab-programmets drillerier.
− Revisor var ikke i tvivl om regnskabets rigtighed og forespurgte, om forsamlingen kunne
godkende regnskabet, under forudsætning af, at så snart fejlen kan konstateres ville regnskab og
beskrivelse af fejl blive forelagt førstkommende brugermøde.
− Regnskabet blev på den baggrund accepteret med applaus
− Steen og Kaj underskrev regnskabet.
9. Indkomne forslag var der ingen af
10. Valg til "Brugerrådet"
− Vælges i lige år med tre personer til "Brugerrådet" og én suppleant - 65 stk. stemmesedler uddeles
*).
 Leif Hansen - villig til genvalg
 Flemming Rummelhoft - villig til genvalg
 Yvonne Alex - villig til genvalg
*) (Elisabeth Iversen - træder ud af rådet)


Opstiller til "Brugerrådet" - kandidaterne præsenterede sig:
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 Janne Elmelund - er kommet på, og er helt fortabt i, Centret siden sommerferien, 2021; deltager
i systuen, cykleture.
 Kirsten Nielsen - Medlem i 9 år; underviser i gymnastik og i blomsterbinding. Tidligere
formand for "Kræftens Bekæmpelse".


Stiller op som suppleant i "Brugerrådet":
 Karin Nielsen - tidl. sundhedsplejerske; mange år på centret; afholder studiekredsen, "Livet som
pensionist" på 10. sæcon; underviser engelsk-hold.

11. Valg af revisorer
 Opstiller som revisorer:
 Steen Grenbom
 Kaj Bang
12. Resultatet af valget
 Medlem af "Brugerrådet":
 Leif Hansen
 Flemming Rummelhoft
 Kirsten Nielsen



Suppleant i "Brugerrådet":
Janne Elmelund
Ikke valgt:
 Yvonne Alex
 Karin Nielsen



Revisorer
 Steen, valgt
 Kaj, valgt

13. Orientering om Centret, herunder økonomi
Lis:
− 1000 tak for gode år 2020-21, uanset. Nu ser det ud til at køre igen. Fleste har haft corona.
− Tak til Brugerrådet og til deltagere i arrangementerne.
− Vigtigt at udbrede oplysning om Centret til så mange som muligt.
− Vi har kunnet købe nye stole fra det kommunale budget. "Brugerrådet" og "Banko" har også
bidraget.
− Selvtræning, hvor man, som medlem af Gribskov Seniorcenter, kan deltage som selvtræner på 4 af
kommunens plejecentre fungerer godt. Har man ikke mulighed for at benytte den ordning, er der i
foreningsregi fire steder, hvor man også har mulighed for at selvtræne på maskiner.
− Opkrævningen af kontingentet for år 2022 er forsinket i Kommunen.
− Økonomisk er der er i år 2021 et lille merforbrug, altså underskud, som overføres til 2022
budgettet.
Spørgsmål om, hvad sker der med de gamle stole; de er: 1) tilbudt Helsinge Ungdomscenter; 2) sat i
"Den blå Avis" til kr. 500/- for alle 81 stole, eller 3) kan overdrages til bofællesskaber.
14. Orientering om "Togklubben"
Formanden for klubben, Ole Olsen:
− Vi har nedrevet den gamle bane, og påbegyndt en ny i september. Banen skal være en model af
nordsjællandsk bane og Helsinge Station anno 1940-90. Driften styres bl.a. ved komputer.
− Donation fra "Det grønne Hus", "Kvickly", "Fogh Trælast", og "Nordea Fonden" (sidste krævede
oprettelse af CVR-nummer).
− Åbent hver mandag fra 10-12.
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15. Eventuelt
Bladet kommer fortsat hver den første i måneden - 10 gange om året; ikke alle har mulighed for at se
hjemmesiden. Ole Hansen og Lis redigerer.
Kom gerne med indlæg !
Leif afsluttende bemærkning:
 Der er igen betaling for kaffen.
 Tak til Kaj for dit arbejde med revisionen af regnskabet - modtag en lille påskønnelse.
 Tak til deltagerne for godt fremmøde - sikke en fredelig forsamling !
 Tak til Lis for fælles arrangementer. Brug dem nu flittigt allesammen !
Afsluttende Sang

nr. 30 "Det er i dag et vejr..." blev sunget.

-----ooo0ooo----Helsinge den 22. februar, 2022

Elmer B. Lauridsen
Referent
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Feb. 2022
Beretning for Gribskov Senior centeret 2022 siden den 21-6-2021

Generalforsamlingen blev afholdt efter vedtægterne, valget til Rådet, Formand Leif Hansen,
Næstformand Hans Helmer Nielsen, Kasserer Johnny Kierstien, Sekretær Elmer Brask
Lauridsen, Flemming Rummelhoff, Elisabeth Iversen, Inge Kristjansson, Suppleant Yvonne
Alex.

Vores arbejde som Råd startede med, vi skulle forholde os til Corona restriktioner, Sprit,
afstand, mundbind, her lever centeret op til de krav der bliver stillet, aftørre borde og stole
af, efter brug, det er Lis Stine og Pia der her har den store opgave, at håndhæve de
gældende regler, det gør de rigtigt godt.
planlagte arrangementer skulle ændres/ udskydes, det resulterede i nye datoer, som
straks kunne læses på nyhedsbrevet som Lis udsender.
Teltet som vi fik sponseret fra det Grønne hus, rejst på P.- Pladsen, det er blevet,
anvendes til mange sammenkomster, vores ide er vi kan samles ude, og få en hyggelig
snak i den friske luft. Vores naboer har meget glæde af musikken, så er det også meget
hyggeligt at nyde de mange smukke blomster som Flemming leverer, passer og plejer tak.
Grillen har ikke stået stille det er så godt.
Vi har søgt det Grønne hus om støtte til Systuen, Tog klubben og træværksted, Blandt
de mange som havde søgt støtte fra det Grønne hus, vi fik det vi havde søgt.
Centrets ferie på 4 uger blev ændret til 2 uger, det skyldes at Lis, Stine og Pia har været
så venlige at planlægge deres ferie forskudt, tak skal i ha.
Ude i det fri har der været arrangeret Gå turer, Cykel turer 10x10 km, gymnastik, krolf,
Petang, jule march, Skoledagen med børn som havde en dag med idræt super godt
Inde har været linedans, gymnastik, ERFA møde, musik Frank og Nelli, Halv
danskerne,
JULEMARKED super godt, med mange besøgende især lørdag, vi skal reklamer lidt mere
næste gang.
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Selvtræning på de 4 plejecenter, jeg har en opfattelse at der er mange der er tilfredse
med ordningen.
Centeret har fået en aftale med Helsinge hallen, om af benytte deres
træningshallen
Fra k1.0700- 1530. prisen er kr.250,00 mod forvisning af GS. Medlemskort frem til 31-62022, der ligger en folder ved opslagstavlen med tilmelding og priser fremad
Det nye magasin med mange gode indlæg, tag det med hjem og læs det, jeg havde et
eks. med på ferie, det er havnet i Esbjerg, (Mundbind i 4 uger over alt)
Det svære i denne tid er at erkende symtomer på sig selv, har lidt hoste eller ondt i halsen,
så må vi blive hjemme ( vis hensyn)
I månedsblade, og ny informationer om hvad der sker i centeret som Lis udsender, har der
været mulighed for at læse, om alle ændringer og tiltag
På generalforsamlingen lovede jeg at komme ud og besøge alle hold, jeg har mødt mange
hold, men ikke alle.
Spise sammen er afholdt, med overholdelse af gældende regler,
Fremtiden mit store ønske er at vi kan komme tilbage til virkeligheden, mødes med vores
hold, spise frokost sammen, (køkkenholdene er klar)
Forårsfest, Sommerfest, turen til Gribsø, og alle vores fælles sammenhold.
Jeg vil her slutte med en kæmpe tak til Lis, Stine, og Pia for deres store arbejde, med at få
Gribskov Senior Center til at fungere med de regler som vi skal rette os efter.
Tak til Rådsmedlemmerne for deres arbejde,
Tak til alle medlemmer for jeres glæde ved at komme her i det hyggelige hus
Leif Hansen
Formand
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