Referat af generalforsamling
Aktivitetscentret Sydvestvej 12
Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 13.00

1. Valg af dirigent og referent.
Flemming Hansen var forhåndsudpeget af rådet og valgtes til dirigent uden
indvendinger fra forsamlingen. Han indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig varslet. Lone Grannon valgtes iflg. vedtægterne
til referent.
2. Valg af stemmetællere. Punktet udgik, da der ikke skulle stemmes.
3. Centerrådets beretning v. formand Bjarne Knudsen.
Formand Bjarne Knudsen startede med en opremsning af årets arrangementer,
nye tiltag og samarbejdspartnere.
Nytårskur
En håndfuld forskellige foredrag i samarbejde med Høreforeningen
Påskefrokost
2 x modeshow
Den Lille Lune
Skærsliberbesøg med lækkerier fra Fiskeholdet
Kulturnat
Frivilligudflugt til Western Ranch,
Sommer- og efterårsfest
Køge dansefest
Julemarked
Juleafslutning
Cykeltur m. fuglekig og frokost i Ishøj Havn
Mortens eftermiddag
Valentinsdag
Demensforedrag
Nye hold og aktiviteter startet i 2017
Tryl med tråd
Smykkerens
Begynder-engelsk
Damebillard
Kunst med Kirsten

Centerrådet og Lone har arbejdet på og deltaget i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frivilligmøde med spørgeskemaundersøgelse
God praksis v. Krisehåndtering
Kursus og certificering i Psykisk Førstehjælp
Div. forberedelser og planlægning af husets udvidelse og styring af
håndværkere, inventar, indkøb, mangellister og økonomi.
Flytning af Cafe.
Inspirationsbesøg til Egely i Ishøj, hvor der arbejdes med aktivitetstilbud til
ældre invandrerkvinder.
Bogsalg for biblioteket
Sommerferieaktiviteter for kommunens børn
Kulturudvalgsmøde
Stor frivilligindsats ifm. Glostrup Byfestival
Influenzavaccination i samarbejde med Seniorrådet

Centerrådet samarbejder med:
Høreforeningen
Ældresagen
Danske Seniorer
Senior Idræt Storkøbenhavn
Biblioteket
Dalvangens Venner
Seniorrådet
Glostrup Byorkester
Center for Kultur og Borgerkontakt
Mænds Mødesteder
Diabetesforeningen
Beretningen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.
4. Regnskab for Aktivitetscentret v. Lone Grannon.
Jeg skal lægge ud med at sige, at stort set alle aktiviteter går i 0 eller giver
overskud, og at Centret er indstillet, men ikke godkendt, til at få overført et
2017 overskud på godt 54.000 kr. mod 42.000 kr. i 2016. Adgang til
overførslen vil blive politisk godkendt medio 2018 v. kommunalbestyrelsen.
En del af det samlede overskud bliver, i henhold til vedtægterne, hvert år brugt
til en frivilligudflugt eller fest – en udgift der er vel spenderet. I overskuddet
ligger desuden en opsparing, der har til formål at finansiere et gratis
fællesarrangement, hvor vi bringer alle vores faste brugere sammen. I 2017
holdt vi Nytårskur og i år har vi sparet op til indvielsesfestivitas.
Overskuddet er ligeledes anvendt til en ny fryser, opdateringer til vores
computersystemer, En forstærkelse af vores mikrofon-signal, en begyndersymaskine, Cromecast til vores TV, ny afdækning til billardborde, blækpatroner,
batterioplader og genopladelige lys, pengekasser, elastikker til gymnastik,
tøjstativer, diverse køkkeninventar og vingaver til forskellige mærkedage.

Herudover har kommunen spædet til med midler, så vi kunne indrette den nye
cafe og købe bordtennisplader til billardbordene.
En tilbagevendende post er udgiften til KODA, der opkræver en slags licens ved
national brug af musik i forskellige sammenhænge. Af andre udgifter har
centrets økonomi dækket bredbåndsforbindelse, forsikring af datastuen, diverse
serviceaftaler på bl.a. kaffemaskine og kasseapparat og forplejning til frivillige.
Herudover investeres i efteruddannelse af vores frivillige undervisere, hvor
dette er ønsket.
Af indtægter, kommer de fleste fra det daglige cafésalg, fester samt
afslutningsfrokoster. Yderligere har følgende bidraget med indtægter i 2016:
Bankospil, div. foredrag og events i huset, herunder lotterier, salg af
hobbyartikler og tøj, IT-undervisning, overspilning af film og dias, Kulturnat og
Julemarked samt indsatsen - Den Lille Lune.
Herudover udstiller og sælger mange egne kreationer, hvor vi løbende
appellerer til, at man afregner 10 % til huset, bl.a. til dækning af vores
udstillingsskabe, indkøbt til formålet.
2017 blev også året, hvor vi efter mange sagsfremstillinger og venten endelig
fik en dato for overtagelse af resten af underetagen. Vi har fået dobbelt så
mange m2– og det i 1 plan. Vi får nu langt om længe mulighed for at kunne
udvide salen i begge ender og invitere ind til større fællesskaber. Der vil blive
en del rykken rundt i løbet af 2018, og vi håber på opbakning til at afprøve
nogle nye aktivitetsfællesskaber og måder at udnytte huset på. Bjarne og jeg
har i den sidste måneds tid taget flere af jer med på en rundvisning af de nye
lokaler. I den forbindelse har vi haft mulighed for at lytte til jeres reaktion og
også fået mange gode forslag med i købet.
Som jeg også sagde sidste år, så opfordrer jeg til at I holder jer orienteret om,
hvad der rører sig i huset gennem vores forskellige opslag. Man er også meget
velkommen til at spørge rådet eller en af os ansatte. Lad ikke uvidenhed give
grobund for rygter og gisninger.
Hvad optager os lige nu:
• At få udnyttet vores plads bedst muligt, og tilgodeset flest brugere indtil
vores udvidelse er på plads.
• Kommende struktur for hold og deltagere – hvad gør vi, når aktiviteter
uddør til fordel for rene kaffeklubber?
• Div. samarbejder med interessenter med samme målgruppe som os, men
også at tænke i samskabelse med nye partnere og gerne for at nedbryde
myter om seniorlivet.
• At være udadvendte og gavmilde med vores menneskelige ressourcer og
tid, ved at byde sig til ift. nærsamfundsprojekter. Herunder at spotte
borgere, der har det svært og hjælpe dem videre, så de kan få den rette
hjælp. Stille en frivilligtrup til ølteltet på Byfestivalen, byde ind med
sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn, hjælpe med at scanne
billeder for Byhistorisk Hus, give plads til tilbud for Psykisk Sårbare og
meget andet.
• Spørgeskemaundersøgelser og brugerinddragelse

• Rekruttering, motivering og fastholdelse af frivillige, men også
omplacering eller direkte ”fyring” af frivillige.
• At klæde Centerrådet bedst muligt på til at varetage div. opgaver – bl.a.
ved at besøge andre centres brugerbestyrelser og udveksle erfaringer.
• Inspirationsbesøg i Egely, Ishøj, hvor der arbejdes med aktivitetstilbud til
ældre indvandrerkvinder. Vi ved at der er en stor gruppe ældre,
ensomme, etniske danskere, og at denne gruppe er i eksplosiv vækst, da
deres familiemønstre ændrer sig.
• Nye aktiviteter, der holder gang i krop og sind, herunder Seniordating,
hjernegymnastik, spisegrupper og siddende rollespil, havegruppe,
modelbyggeri, bowls og meget andet.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige en stor tak til mit centerråd og særligt til John,
der har tjent centret og jer i mange år. Vi ved, at du stadig gerne vil hjælpe til
med forskelligt, og det er vi glade for. Det har været en fornøjelse at arbejde
sammen med jer i 2017 og jeg glæder mig til en ny valgperiode. Der bliver
mange spændende opgaver, hvor både I og jeg bliver udfordret, og hvor vi får
brug for hinanden. Jeg vil også sige tak til mine medarbejdere, der på hver sin
måde bidrager til en god stemning og hjælper mig i det daglige og til alle de
frivillige, der løfter en meget meningsfuld opgave. Sidst men ikke mindst tak til
alle jer brugere, der gør dette hus til noget helt særligt. Jeg glæder mig til et
forrygende 2018 sammen med jer alle.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.
6. Valg til Centerråd
Ved sidste generalforsamling efterlyste flere en præsentation af rådets
medlemmer, ikke kun dem på valg. Dette blev efterkommet.
John Bach ønskede ikke at fortsætte i rådet og Peter Annfeldt opstillede som ny
kandidat og overtog hans plads. De to suppleanter ønskede kun at fortsætte
som suppleanter, hvorfor rådet fremadrettet ser således ud:
Bjarne Knudsen
Eva Brunhøj
Elisabeth Kjergaard
Susan Dahl
Flemming Hein Andersen
Peter Annfeldt
Irene Grevy
Birthe Jørgensen
Lene Winter Bang
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valg
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2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2019 (suppleant)
2020 (suppleant)

7. Eventuelt
Andrea præsenterede sig selv som praktikant i huset og fortalte, at der efter
generalforsamlingen ville være en appetitvækker på en evt. ny aktivitet i huset
– nemlig siddende rollespil, som hun og foreningen Krøniken stod bag. Alle,

der efterfølgende havde lyst til at tage bolden op ift. opstart af nyt hold blev
opfordret til at melde sig til rådet.
Liselotte ønskede sig en bænk i indgangspartiet. Det er taget til efterretning.
Peter Annfeldt fortalte at han vil stå gå i spidsen for at vi får nytårsfest i
centret, men at der mangler frivillige hænder. Man kan melde sig til ham, hvis
man ønsker at bidrage.
John Bach sagde farvel til rådet og fik overrakt en erkendelighed og tak fra
Lone. Han skal nu i højere grad bruge sine kræfter på Seniorrådsarbejde.
Lone bekræftede, at vi ikke har rådighedsret over parkeringskælderen. Den
bliver brugt til kommunens køretøjer.
Lone takkede Inger for hendes mange år som trofast frivillig i centret og
fortalte at, man i rådet havde besluttet at Inger, som den første, var udnævnt
til Æresfrivillig, der indebar at hun stadig ville kunne få gratis kaffe og ville
blive inviteret med til frivilligudflugt/fest.
Lise-Lotte fortalte kort om et kommende efterårsarrangement ”Fransk
Efterår” med spisning og musik.
Lone fortalte at vi har søgt Velux-Fonden og har fået tildelt 20.000 kr. til brug
for opstart af Hjernegymnastik og leg – Nærmere betegnet SMART-træning.
Rådet takkede dirigenten for hjælpen og så var der kaffe m. sødt.

Afslutningsvis blev deltagerne talt til 120. Mødet sluttede kl. 13.52
Referat af 3/7/2018/Lone Grannon

