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Refemt af ÅnsmØe23. maj,20l1;g

1. Valgaf dirigent Karsten Søndergaard blev enstemmigtvafgt.

2. Bruserbestyrels€m beretnirgfordetfiorltbne år: Formanden aflagte beretning.

En deltager efterlyste indsigt i økonomien. Det er kompliceret, men økonomien er fin.

Herefter blev beretn i ngen godkendt. Beretni ngen er ved hæft et.

3. Drøftelse af indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogen forslag.

4. Ualg af medlemmertil Brugerbestyrelsen:

Her opstillede Kaj Pedersen, Kirsten Toft Larsen, Kirsten Nielsen, Annette Sundmann,

Benny Ludvigsen og Søren Mortensen. Der var 46 stemmeberettigede Stemmetællere

blev Hanne Levy, Anni HavnsØ Thomasen og Bent Eckberg.

Valgt blev: Kaj Pedersen, Kirsten Toft Lamen, Kirsten Nielsen og Annette Sundmann.

Valg af suppleanter: Benny Ludvigsen, Søren Mortensen og Mogent Ctirirt'lnsen:blev
vafgt uden afstemninE, da der ikke var flere, der ønskede at stille op.

S.Erentuelt Der blev igen spurgt til økonomien. Alle indkøb er foretaget for
overskuddet fra cafeen.

Der blev efterlyst flere parkeringspladser til handicappede tæt på huset,

Formanden takkede lGrsten Søndergaard for et godt ledet mtde.
Til sidst takkede Sille Jantzen for sine mange år i bestyrelsen.
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Årsmød et 23. maj 2019

Brugerbestyrelsens beretning.
I år er det 20 år siden Stenløse kommune fik et Værested for ældre. Deffe
sted blev rnuliggiort i form af donation af nedlagt Carlsberg Depot med
tilhørende bungalow . - Det er en glæde at se, hvad dette har udviklet sig til.
- Denne bungalow blev revet ned og nyt hus bygget, så vi nu i Egedal
kommune har et meget flot og velfungerende hus for 60+ og handicappede.
* Vores HEP-hus.

Et hus, hvor alsidigheden blomstrer og et hus, der i den grad er blevet
allemands eje med flere forespørgsler om brug af huset, end vi kan opfflde.

Sidste år nærmte jeg, at vi havde haft en del udgifter til mange
vedligeholdelser og udskiftninger. Dette har vi også haft i det forløbne fu. -
Vi har fået udskiftet mørklægningsgardinet, der var slidt op, og vi har fiiet
nyt og større komfur, da kapaciteten i det gamle ikke var god nok. - Vi har
fiiet installeret udelys mellem køft*en og skur, og vi har * i særdeleshed -
fiiet installeret automatisk lystænding udenfor ved rygesalonen, når huset om
natten er mørkelagt.Det virker samtidig med den bestående video
overvågning, så der skabes dårligst mulige forhold for ubudne gæster, som
fortsat kommer.

Til vores udestue har vi indkøbt et bænkesæt til 2 personer, så man eventuelt
kan sætte sig der med en kdp kaffe til en lidt mere fonrolig snak.
Den nye persondatalovgivning mærkes også i Hephuset, hvor bankhåndtering
er blevet en besværlig del, som vi ligesom andre foreninger, skal bruge meget
tid på, på områder, der er helt ude af proportioner.
Vi fiir i sagens natur mange mønter og aflevering heraf er blevet en vanskelig
sag, så kassereren nu må køre til udenbys banker for at aflevere disse. - For
at afhjælpe dette lidt har vi nu - langt om længe - fået et mobilepay erhvervs
tlf nr. 32 93 13.

Bru g erbes$relsesfonn and
Sven Lerry

Engholrnsvej 13
3660 Stenløse

Telf: 47 17 22 37
Email: sven@levy.dk
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Vi har stolegymnastik hver uge og ta*tcet være alle vore dyghge instruktører,
bliver der virkelig giort meget for den $siske udfoldelse. - Der kommer ca.
45-50 hver uge og i den forbindelse kunne huset godt bruge nogle flere stole
uden armlæn.

Stenløse bridgeklub - der i øwigt startede sit virke i år for 50 år siden med at
spille på den nu nedrerme Stenløse Kro, hvis have grænsede op til HEP-huset
- sørger sammen med whist- og Lhombre klubben for, at man også ffir rcrt
hjernemusklerne.

Til vores registrering af reservationer af lokaler sarnt diverse besvarelser
heraf, har vi faet2 nye udøvere, det er vi meget glade for- tak skal i have. *
Tak til datastuen for hjælpen hertil og for datastuens i øvrigt altid store hjælp.
Stor tak til vores sekretær, som foruden dette store arbejde også varetager
vores hjemmeside og aktivitetskalender.

Vores mange dygtige cafeværter fortjener også her en meget stor tak. - I er
kompetente, venlige og smidige overfor husets brugere, så alt kan fungere på
bedste vis. - Ligeledes stor tåk til "madmof' og hendes team, der altid stiller
op, når der er behov.

Tak til de 2 store foreninger: Ældresagen og Pensionistforeningen for de
mange og fine arangementer. * Tak til alle de ildsjæle, der bidrager til husets
gode fungeren

Igen i år kan vi ud$kke vores store tak til LIONS Stenløse-Veksø for deres
bidrag til vores Nytårskur, hvor der i år var entreret med sanger og intertainer
Lotte Riisholt. En fin aften, hvor vi igen blev beværtet med kransekage og
champagns.

I Egedal Kommune er vi så heldige, at have en kommune, der udviser stor
forståelse for HEP-huset. Vi har altid en god og fruglbar dialog med diverse

B ru g erbestyrel sesform a nd
Sven Lery

Engholmsvej 13
3660 Stenløse

Teff: 47 17 22 37
Email: sven@le\ry.dk
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samarbejdsparhere, ligesom vi oplever megen velvillighed og hjælpsonrhed,
nar dette behøves.

Til sidst - og i særdeleshed - tusinde tak til hele Brugerbestyrelsen for jeres
positive engagement og jeres store arbejdsindsats på forskellig vis i diverse
grupper, så huset kan fungere optimalt.

Da Sille Jantzen og Ulla Gundtoft ikke ønsker at stille op igen til hverken
bestyrelse eller som suppleant, vil jeg gerne på Husets vegne takke jer begge
to for jeres store indsats.
I har begge været med helt fra begyndelsen, da dette hus stod færdigt og I har
på hver jeres måde bidraget til at tingene kunne fungere. - Rigtig mange tak
for alle årene.

Med disse ord håber jeg, at vi må f;i et fortsat godt og spændende år til glæde
for alle os, der bruger HEP-huset.

B ru gerbestyrelsesform and
Sven Levy

Engholmsvej 13
3660 Stenløse

Telf: 47 17 22 37
Email: sven@leqy.dk


