
           Solrød 

Aktivitets-og Frivilligcenter 

 

Centerrådet 

 
Mødereferat_________________________________________________________ 

Dagsorden:        Centerrådsmøde  

 
Mødedato: Torsdag 9. marts 2017  
 

Mødedeltagere: Betty Frederiksen, Preben Petersen, Ingrid Rønman, Sonja Poulsen, Annelise 

Nielsen, Hans Nydam Buch og Rikke Kongsmark.  

Fraværende:   
 

Referent: Annelise Nielsen 

Referat til: Centerrådet og opslagstavlen. 

 

Pkt.   22:        Referat fra den 9.februar 2017.   

          Ingen kommentarer. 

Pkt.   23:       Meddelelse fra formanden. 

      Ingen meddelelser. 

 

Pkt.   24:  Meddelelse fra kassereren, samt cafeen.  
 Preben orienterede om regnskabet siden sidste møde. 

 Cafeen starter, med at lave den varme mad selv fra mandag d. 13.03.17. 

 Der skal derfor bruges flere frivillige, og Preben har talt med nogle damer der 

starter, men der skal bruges nogle flere. 

 Ved SOLRØD SPISER SAMMEN vil der være underholdning af Bente Kurer 

og Leif Ernstsen. 

 Der blev talt om evt. et arrangement hvor man henvender sig til borgere der får 

hjælp i hjemmet. Sonja og Preben vil undersøge om der vil være tilslutning, og 

arbejde videre på sagen. 

   

Pkt.   25: Meddelelse fra Rikke Kongsmark. 

 Rikke havde en samtale med Anne Helbo Pedersen, som har trukket sig fra 

Centerrådet d.17.februar 2017. Der har i forbindelse med opstillingen på 

Brugermødet været nogle misforståelser i kommunikationen, så Anne ikke har 

været helt klar over, hvad arbejdet i Centerrådet ville indebære. 

 I stedet for Anne er Hans Nydam Buch, som var suppleant indtrådt i Centerrådet. 

      Rikke oplyste at ombygningen skulle være færdig i uge 11.  

      Oasen kan så flytte i de nye lokaler, hvor normeringen er udvidet med plads til 4 

borgere mere. 

 Der er på nuværende tidspunkt 7 på venteliste til Oasen. 



 Folketinget har vedtaget en lov, hvor kommuner kan tegne en ulykkesforsikring 

for de frivillige medarbejder. Rikke vil undersøge om Solrød kommune vil tegne 

en sådan.   

      Træningslokalet kan bruges af ”brugere af huset” når det er ledigt. 

       Der har været en forespørgsel på om oprettelse af frivillige  

BEDSTEFORÆLDRE, da der er en del børn der ikke har bedsteforældre. 

   

Pkt.   26: Meddelelse fra øvrige rådsmedlemmer. 

 Sonja oplyser, at Aktivisten vil være klar igen til maj lavet af HANNE. 

 

Pkt.   27: Arrangementer – afholdte 

 Ved modeopvisningen af tøj den 1.marts blev der solgt en del, ligeledes af sko. 

 Til Bankospillet den 8. marts var der 39 deltager. 

   

Pkt.   28:  Arrangementer – kommende (Påskemarked) 

      Det der er planlagt til Påskemarkedet er at det afholdes d. 5. april i møderummet 2 

og 3 samt ved billardbordet. Det starter med et Banko fra 9.30 til 10.00 og salg fra 

10.00 til 14.00. Buffeten i salen serveres fra kl. 12.00. 

 Der afholdes nyt møde d.20. marts kl. 10.15.  

 Sommerudflugt planlægger Sonja sammen med Vibeke, og personalet fra 

Daghjemmet planlægger for Daghjemsbrugerne. 

 Der afholdes Banko igen d.17. maj. 

 

Pkt.   29        Vedtægter. 

 Blev vedtaget ved sidste møde, med ændring til Årsmødet. 

 

Pkt.   30         Udvalg 

De nuværende udvalg nedlægges, i stedet for er det en fra Centerrådet der er 

ansvarlig for de forskellige arrangementer. 

Rikke for Redaktionen.   Betty Påskemarked.   Preben Mad udvalget.    Ingrid 

Modeshow.      Sonja Sommerudflugt.    Hans koordinerer de forskellige 

foreninger i huset til evt. samarbejde/fællesarbejde.    

Det vil fremover være en fra Centerrådet der er tovholder på de forskellige 

arrangementer sammen med Vibeke. 

Pkt.   31:        Frivilliglørdag 

Frivilligarrangement for tovholder  bliver med middag, og  underholdning,  der sendes 
indbydelse ud til de frivillige, som arbejder for  AFC, altså under Rikke Kongsmark. 

Preben er tovholder på maden, og underholdning. 

Pkt.   32:         Eventuelt 

 

        Næste møde torsdag den 20. april 2017 kl. 9.30 



 

   


