TAVLHØJCENTRET
TAVLHØJCENTRET
Højdedraget
Højdedraget
1, 1,
Taulov
Taulov
7000
7000
Fredericia
Fredericia
7210
7210
5257
5257- CVR 36 25 73 77
brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk

Brugerrådsmøde
Torsdag den 2.0.2017
Deltagere:

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

Fraværende: Ellen Balleby syg.

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Orientering fra Ellen Balleby
Udgår.
3. Orientering fra seniorrådet v. Jørgen Munk
Jørgen fortalte at klippekort ordningen til hjemmehjælp er blevet udvidet til at omfatte flere
personer.
Seniorrådet har en diskussion om der i praksis kan etableres et privat plejehjem.
Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og hjælp er nu færdige.
Ventelisterne til plejehjem og dagcenter er som de plejer at være.
4. Siden sidst fra formanden
Vores nye sal er nu færdig og må tages i brug.
Borde og gardiner kommer i uge 11.
Per og Svend lægger klinker i vindfang den 4. og 5. marts.
Sonja er her og hjælper i den uge, der er påskefrokost og indvielse.
Vi er ved at rydde op i holdlisterne og aktivitetskortene. Arbejdet forventes færdigt i uge 11.
Vi prøver med en fast dag om måneden, at reklamere lidt mere med middagen og håber der
kommer lidt flere og spiser.
Der er bevilliget planter til den nye sal.
Den 20. august holder vi opstarts møde for vejlederne, og for brugerne den 21. august.
Lørdag den 26. august har vi ”åbent hus” med arbejdende værksteder i det omfang folk har
mulighed for at deltage.

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

Husk tilmelding til påskefrokost den 4. april.

Cafe´:

Kører godt.
Vi afventer om vi får lov til at beholde Sonja.

Aktivitet/butik:

Der var et godt tøjsalg.

Info:

Der gøres et stort arbejde for at informere ang. arrangementer, men desværre
uden det store resultat. Vi talte om forskellige muligheder.
Annoncering i Elbobladet, Dagbladet og Taubæk-nyt. Også mulighed for at
bruge info skærmene i Dagli-brugserne.
Der er ved at være deadline for at søge §18 midler. Per søger om penge til et
arrangement med spisning og foredrag, samt der søges om penge til AV-udstyr
til den nye sal
Bookingsystemet kører godt, og der er nu lagt ind frem til juni..

Hus og have:

Der har ikke været møder siden sidst.
Der skal udarbejdes en plan for de udendørs arealer omkring den nye sal.

7. Kommende arrangementer
29. marts
: Flygtningenes vej til Danmark.
4.april
: Påskefrokost
5. april
: Indvielse af den nye sal.
8. Idekassen
Stolegymnastik vil gerne hav lov til art hænge en plakat op i den lille sal. De har fået den for 10
års godt arbejde. Dette fik de lov til.
9. Eventuelt

Næste møde den 6. april

Ref. Bente

