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Brugerrådsmøde
Torsdag den 2.02.2017
Deltagere:

Inger, Anni, Kristine, Per, Conny, Victor, Else Marie, Ellinor, Bente,
Astrid, Jørgen Munk, Ellen Balleby

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde
Rettelser:
Sommerfesten er torsdag den 8. juni.
Mad er aflyst i forbindelse med FUP eller FAKTA.
Brugerrådets næstformand er Anni Skjærlund.
Herefter blev referatet godkendt.
2. Orientering fra Ellen Balleby
Der er søgt om flere timer til Sonja i køkkenet.
Køkkenet kører fornuftigt.
Hilda fra I.P.Smith vil gerne hjælpe, når der er behov i køkkenet.
Ellen får et tilbud hjem på renovering af den udvendige elevatorkasse. Der skal evt. sættes
vedligeholdelsesfrie plader på, magen til dem på den nye tilbygning.
Der skal ses på fordelingen af rengøringstimer. Vi skal aflevere en liste med ønsker.
Ellen arbejder stadig på at finde penge til en foldedør til den nye sal.
Vi vil søge om §18 midler til AV-udstyr til salen.

3. Orientering fra seniorrådet v. Jørgen Munk
Der har ikke været seniorrådsmøde siden sidst.
4. Siden sidst fra formanden
Det var igen i år en stor succes med Skoleeleverne på besøg, de var meget positive og har lovet at
fortælle lidt om deres oplevelser hos os på mail, så vi kan hænge det op.
Fredag den 3.2. er der den første Cafetur på I.P.Smith. Pengene kommer fra værdighedspuljen.
En gruppe frivillige fra brugerrådene på IPS, Tavlhøj og Øster Elkjær er tovholdere på projektet.
Indvielse af vores nye tilbygning bliver den 5. april. Der vil komme nærmere på opslag.
Lørdag og søndag den 10-11. februar mødes brugerrådet for at gøre huset rent efter
håndværkerene.
Vi overvejer at købe en garderobekarrusel.
De hvide borde fra den lille sal skal stå i cafeen og havestuen.
Lister med aktivitetskort er ved at blive revideret.
Vi fortsætter med at holde butikken åben onsdag eftermiddag, selv om der ikke er så mange i
huset. Måske skal vi kigge på en anden ugedag senere.

5. Kasserens orientering
Økonomien ser fin ud.
6. Orientering fra udvalgene
Kultur:

Resten af året er planlagt. Der vil komme opslag, når et arrangement nærmer
sig.

Cafe´:

Kører fint.
Fællesspisning er flyttet til den 7.3. kl. 17.00. Victor laver billetter.

Aktivitet/butik:

Intet nyt.

Info:

Hjemmesiden er nu færdig. Skriv endelig hvis du finder en fejl.
Booking systemet er nu ved at være på plads. Der kommer opslag om, hvordan
der kan bookes lokaler.
Når det er aktuelt kontakter Per, Elbobladet og Fredericia dagblad for at få
vores arrangementer i rubrikken ”det sker”.

Hus og have:

Byggeriet er snart færdigt.
Hækkene er blevet klippet ind, så de ikke er så brede.

7. Kommende arrangementer
22. Februar: FUP eller FAKTA
07. Marts Fællesspisning kl.17.00
04. april
Påskefrokost
05. april
Indvielse af tilbygningen kl. 12.30
8. Idekassen
Der er ikke kommet nogen forslag.
9. Eventuelt

Ref. Bente

