REFERAT AF ÅRSMØDET 18.5.2017

1.

Valg af dirigent: Willy Eliasen blev valgt.

2.

Brugerbestyrelsens beretning for det forgangne år.
Formandens beretning er vedhæftet referatet.

3.

Indkomne forslag.
Mogens Christiansen, John Nielsen, Mogens Christiansen og Bent Njor har
fremsendt 3 forslag til bestyrelsen:
1. ønske om ferieperioderne afkortes, dog således at der tages hensyn til
vedligeholdelsesarbejder og evt. med åbningstid fra kl. 11-15. D.v.s. at caféværternes
antal kan reduceres fra 40 til 20 i denne periode, således at resten kan følge ferieloven
med 3 ugers sammenhængende ferie.
2. Lærredet for projektoren udskiftes til et bredere og at projektoren evt. rykkes
længere tilbage, da læsbarheden ikke er optimal.
3. At der opsættes en dørpumpe på indgangsdøren.
De 3 forslag blev diskuteret på årsmødet. Ad 1. Bestyrelsen havde drøftet forslaget
inden årsmødet og var enige om ikke at holde sommeråbent. Punktet endte i en
afstemning blandt de 60 fremmødte bruger om hvorvidt der skulle holdes åbent.
Resultatet var 6 stemmer for åbent og 39 stemmer imod resten undlod at stemme.
Ad 2. Bestyrelsen synes at udstyret fungerer godt, men at der indimellem er brugere,
der ikke betjener udstyret korrekt. Diskussionen endte med at bestyrelsen pålagdes at
undersøge mulighederne/priser på nyt udstyr.
Ad 3. Bestyrelsen havde på sit møde den 12.5.2017 under gennemgang af forslaget
besluttet at undersøge mulighederne nærmere.
4.

Valg til bestyrelsen.

Dirigenten meddelte, at der var en ændring i forhold til den udsendte
dagsorden, idet Hans Lund af helbredsmæssige årsager ikke ønskede genvalg.
Følgende var på valg:
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Sven Levy
Kaj Pedersen
Sille Jantzen
Ulla Gundtoft
Bestyrelsen foreslog at Kirsten Toft Larsen blev valgt ind i bestyrelsen. Da der ikke var
andre forslag blev ovenstående indvalgt for en 2 årig periode.
Herefter var der valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslog følgende:
Poul Vesth
Hanne Petersen
Inge Mossin
På dirigentens spørgsmål om der var andre der ønskede at opstille som suppleanter
meldte Villy Krohne sig.
Der foregik en skriftlig afstemning, som gav det resultat at de 3 personer bestyrelsen
havde indstillet blev valgt i ovenstående rækkefølge.
5.
Eventuelt.
Annie Havnsø Thomsen talte om at hun gerne ville have stillet sig til rådighed 2 gange
som cafévært i sommerperioden. Derefter spurgte hun dirigenten om tiltaget med en
mandklub. Willy Eliasen fortalte at han var blevet spurgt om det var en god ide, hvilket
han syntes det var. Det næste han havde hørt til det var da han så sig selv som
overskrift i lokalavisen. Han kunne ikke redegøre for hvad det hele går ud på, men
anbefalede interesserede i at deltage i et møde vedrørende mandeklubben 30.5.2017,
kl. 19 i Kulturhuset.
Solveig Sørensen spurgte om der kunne lavet et halvtag over cykelstativerne. Det vil
bestyrelsen undersøge.
Lis Neergaard havde samme ønske til el-scooterne.
Kaj P. oplyste at vi mangler to caféværter efter sommerferien til tirsdag eftermiddag og
onsdag formiddag i ulige uger.
Oddershede efterlyser flere krus og vandkander, som er en mangelvare ved større
forsamlinger.
Kirsten Langhorn takkede for god modtagelse i bestyrelsen i den tid hun har været
suppleant og hun takkede samtidigt for blomsterne hun havde modtaget.
Dirigenten skiftede kasket og blev formand for Fonden, der ejer HEP-huset. Han
takkede caféværter og bestyrelse for godt arbejde og håbede på at det også ville være
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frivillige kræfter, der driver huset fremover. Det ville være trist hvis frivilligheden
ophørte og embedsmænd skulle overtage.
Formanden, Sven Levy takkede dirigenten for et godt ledt møde.
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HEP-huset
Årsmødet 18. maj 2017
Formandsberetning.
Vi har igen haft et godt og aktivt år i HEP-huset. – Også et slags jubilæumsår, idet det i
september var 10 år siden Willy Eliassen og Bente Petersen tog det første spadestik til
det nuværende hus. – Dette fejrede vi ved bl.a. til høstfesten at udnævne Villy Krone til
æresbruger.
I det forløbne år har vi fået etableret nyt trådhegn rundt om hele grunden mod
stationen og ind mod den ene nabo. – Vi har fået bygget et ekstra skur i forlængelse af
det allerede bestående, da der med de mange aktiviteter, blev behov for mere
opbevaringsplads.- Dette kunne kun lade sig gøre med velvillig donation fra Fonden. –
Vi har ligeledes fået opsat to nagelfaste bænke til stor glæde for rygerne og andre.
HEP-huset følger meget med tidens strømninger og er også ved at blive en slags
”spisehus”, idet der er mange arrangementer, hvor man ”spiser sammen”. En god
aktivitet, som rigtig mange gør brug af.
Stolegymnastikken er fortsat meget benyttet, og de dygtige instruktører fortjener stor
tak herfor ligesom de, der hver gang stiller stole frem og tilbage.
I februar holdt vi den traditionelle Nytårskur med ”Den Ny Opera”, der i år opførte
”Mestersangerne på Møllegården”, en begivenhed, der er delvist sponsoreret af LIONS
Stenløse-Veksø. – Vi vil gerne takke dem rigtig meget herfor. – En fin, fin aften, hvor
champagne og kransekage heller ikke manglede i år.
Desværre er Den Ny Opera blevet så stor - også fysisk, at de desværre ikke kan komme
hos os næste år, da vi simpelthen ikke har plads nok til dem. – Vi vil derfor til næste år
finde alternativ underholdning og LIONS vil fortsat gerne støtte op om det.
Huset har en Hjertestarter inde i huset. - Den har heldigvis kun været brugt 1 gang,
men vi vil fremover undersøge muligheden af, at den placeres udenfor huset, så andre
evt. også kan få glæde af den.
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En ting, der er værd at nævne er, at HEP-huset har en fin smiley for god hygiejne og
megen obs. på temperaturer i frysere og køleskabe. Tak for det.
Vi har en velbesøgt og aktiv DATASTUE, der foruden decideret undervisning også kan
yde hjælp til mere specifikke programmer, såsom Slægtsforskning, bruge Google foto,
brug af Apple TV, læse bøger på computer eller tablet, høre lydbøger og bruge
MobilePay. – Stor tak til alle instruktører for deres fremtidsrettede indsats.
Vores Bibliotek er godt og velfungerende takket være vore dygtige ”bibliotekarer”, der
sørger for god justits med lån og aflevering.
Alle disse gode aktiviteter og brug af huset hver dag og rigtig mange aftener medfører
naturligvis også et stort slid på huset. Med ca. 25.000 mennesker om året bliver nogle
ting nedslidt.
Vores 2 befugtningsanlæg har det svært, den ene er helt i udu og den anden har det
heller ikke godt. Det bliver nødvendigt at købe nye eller få et nyt indbygget i
varmeanlægget. – Vi kender ikke den endelige pris, men det er – uanset, hvad vi vælger
– en temmelig kostbar affære, som vi skal forholde os til af hensyn til også vores gulve.
Ligeledes begynder vores køkkenmaskiner at kræve ekstra reparatører. – Særlig slemt
har det været med vores opvaskemaskine. Det er ikke sjovt, at stå med opvask efter
100 personer!
Heldigvis er det vores indtryk, at sidste års hærværk og tyveri er mindsket efter, at vi
har fået overvågningskameraer sat op.
Når vores hus fungerer så godt, så skyldes dette jo også, at vi har en stor kapacitet af
frivillige, der yder en fantastisk indsats, såsom alle vores cafeværter, der med deres
dygtige, venlige og hjælpsomme indsats får hverdagen til at fungere på bedste vis.
Huset ville ikke være det samme uden jer. Stor tak til jer alle.
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Vores blomster står frodige og flotte hele året takket være en mand med grønne
fingre, der ligeledes sørger for blomsterarrangementer, der matcher diverse aktiviteter
og årstider, såsom høst, jul, påske m.m. – Tak for det.

En flot og ajourført hjemmeside kan kun finde sted med en engageret og dygtig Web
gruppe, der har påtaget sig dette store arbejde. – Tak skal i have for det.
Tak for godt samarbejde til de store foreninger, der bruger huset til forskellige formål
og tak til alle der, på den ene eller anden måde, bidrager til husets ve og vel.
Vi vil også her gerne takke Egedal Kommune for et godt samarbejde. – Vi får altid en
interesseret og god dialog med diverse samarbejdspartnere og oplever megen
velvillighed over for HEP-huset.
Til sidst, men ikke mindst tusinde tak til hele Brugerbestyrelsen for jeres positive
engagement og jeres store arbejdsindsats på forskellig vis i diverse udvalg for at få
huset til at fungere optimalt.
Da Kirsten Langhorn ikke ønsker at stille op igen, hverken til bestyrelse eller som
suppleant, vil vi gerne sige dig tak for det år, der er gået, og tak fordi du fortsætter som
cafevært, det er vi glade for.
Med disse ord håber jeg, vi må få et godt og interessant kommende år til glæde og
gavn for alle os, der bruger huset.
Og til slut frit efter John F. Kennedy:
Vi i Brugerbestyrelsen føler, at rigtig mange siger til sig selv: Hvad kan vi gøre for
HEPhuset.
Sven Levy.
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