
              
 
 
 
 
 
 

 

Brugerrådsmøde  
Torsdag den 6.4.2017 

 

Deltagere: Inger, Anni, Kristine, Per, Conny, Victor, Else Marie, Ellinor, Bente, 

 Astrid, Jørgen Munk, Ellen Balleby 

 

 

 

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde 
Datoerne for opstart var forkerte. 
Opstart vejlederne er mandag den 21.08. 
Opstart for brugerne er tirsdag den 22.08. 
Herefter er referatet godkendt. 

 

2. Orientering fra Ellen Balleby 

Tak for en god indvielsesfest. Det var en rigtig god dag med en god stemning og fantastisk mad. 

Der er bevilliget penge til en ny havetraktor. 

Der er bevilliget penge til læhegn til terrassen. 

Ellen vil undersøge om at vi kan få sat sorte plader udvendig på elevatorskakten. 

Forårsturen for brugerrådene er udsat til midt i september. 

Spisning for projekt ensomme kører godt. Tavlhøj lægger hus til den 5. maj. 

En gang i maj er der planer om at lave en spis sammen dag for de, der får mad bragt ud. 

Busserne der står på Othello, må gerne bruges til at hente visiterede borgere. 

 

 

3. Orientering fra seniorrådet v. Jørgen Munk 
Der har været tilsyn på plejecentrene. Konklusionen er at der er meget travlt, der mangler varme 

hænder. 

Der er nu løst op for at kommunerne kan tegne en forsikring for frivillige. 

Undersøgelsen omkring et evt. nyt plejecenter fortsætter for at afdække hvad og hvordan der evt. 

skal bygges. 

Ventelisten på plejeboliger er blevet lidt kortere. 

Der bliver lavet en samlet oversigt over de forskellige kørselsordninger (kommune, regioner). 

 

4. Siden sidst fra formanden 

Der kommer kurser for frivillige, der arbejder med ældre, hvor vi kan lære mere om at finde og 

fastholde ældre og ensomme på aktivitetscentrene. Astrid, Ellinor, Inger, Anni og Per meldte sig 

til at deltage. Man kan se mere om projektet på www.aktivtaeldreliv.dk. 

Midsommerfesten bliver den 8.6. Vi holder planlægningsmøde den 27.04 kl.9.00. 

I forbindelse med indvielsesfesten fik vi gavekort på tilsammen 5.000 kr., planter til salen, vaser, 

blomster, samt en ildslukker. 
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5. Kasserens orientering 

Økonomien ser fin ud. Vi har ikke så mange penge lige nu, men der er også brugt noget ekstra i 

forbindelse med byggeriet 

 

6. Orientering fra udvalgene 

 

Kultur:  Udflugt til minibyen er udskudt. 

 

Cafe´: Dygtige piger i køkkenet som skal have stor ros for deres arbejde både til 

arrangementer og bestillinger. De lavede et formidabelt stykke arbejde i 

forbindelse med indvielsen. Køkkenet kører fint. 

Vi har fået lov at beholde Sonja resten af året. 

 

Aktivitet/butik: Hver 3. mandag skal vi være behjælpelige med at afløse i butikken grundet 

sygdom. Kristine siger til, når hun skal bruge hjælp. 

 

Info: Lærred og projektor sættes op på tirsdag den 11.04.  

 Ellinor kontakter kommunen da vi ikke kan finde bl.a. HDMI kablerne

   

 

Hus og have: Elinor viste prøver på et plasthegn til afskærmning på terrassen. Der arbejdes 

videre med at finde den endelige model. 

Vi var ude og se på haven og terrassen og drøftede hvordan det skal gøres 

færdig. Ellinor indkalder havefolkene og informerer om vores planer således 

de kan arbejde videre med lægning af fliser, fældning af træer, og etablering af 

nyt staudebed.  

 

7. Kommende arrangementer 

Det næste arrangement bliver sommerfesten den 8. juni. 

 

 

8. Idekassen 

Sløjdholdet har foreslået at der fremover bliver en egenbetaling på kr.50 til diverse småting som 

skruer, lim, sandpapir osv. da der ofte er nogen der reparerer egne ting/møbler.  

 

9. Eventuelt 

Bente fremlagde forslag til nye indmeldelsesblanketter. Det bliver et punkt på næste dagsorden. 

 

 

 

Næste møde den 4. maj 

 

 

Ref. Bente                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


