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Brugerrådsmøde
Torsdag den 4.5.2017
Deltagere:

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

Afbud:

Ellen Balleby, Jørgen Munk

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Orientering fra Ellen Balleby
Udgår
3. Orientering fra seniorrådet v. Jørgen Munk
Udgår

4. Siden sidst fra formanden
-Butikkens åbningstider
Vi havde en snak om butikkens generelle åbningstid, og specielt om eftermiddagsåbent.
Vi er enige om at eftermiddagsåbent skal flyttes til en anden dag. Endelig udformning er
endnu ikke på plads.
- Åbent hus
Der planlægges at holde åbent hus med arbejdende værksteder lørdag den 26.august fra kl.
10.00. Astrid tager sig af planlægningen. Der bliver sendt forespørgsel til alle vejlederne.
-Aktivitetskort.
Ved opstarten i august vil der være en blanket, der skal udfyldes af alle brugere, så vi har en
bedre registrering. Medlemskortene vil være fortrykt med årstal
og aktivitetsnummer.
-Lokalefordeling
Vi fik lavet en foreløbig fordeling af lokalerne. Der mangler dog et par detaljer, før den
bliver offentliggjort.
-Besøg fra Tønder kommune
Den 31. maj kommer der ca. 30 personer på besøg fra Tønder kommune, som gerne
vil høre om måden vores center fungerer på.
- Rollator tjek
Kristine kontakter ”cykel Kaj” og får lavet en aftale.
- Midler fra værdighedspuljen
Vi overvejer om der er arrangementer eller andet vi kan søge midler til.
- Sommerferie
Huset er lukket i hele juli måned.
Igen i år bliver der gjort rent og vedligeholdt i uge 28. Vi hjælper hinanden med at
udarbejde en liste over de ting, der skal laves.

5. Kasserens orientering
Økonomien er OK.
6. Orientering fra udvalgene
Kultur:

Har forskellige ting i tankerne til næste sæson. De mangler de endelige
aftaler.

Cafe´:

Det går rigtig godt. Der er heldigvis nok at lave, så det er dejligt at Sonja har
sagtja til at blive frem til nytår.

Aktivitet/butik:

Intet nyt.

Info:

Per har lavet folder til uddeling ved sommerfesten.
Ligeledes har han lavet annonce til Tau-Bæk nyt.
Der arbejdes på nyt brevhoved, hvor vores tilbygning er med.
Der trykkes 50 ”Tavlhøjcentret informerer” mere så vi har til Tønder besøget
og Sommerfesten.

Hus og have:

Der er lavet aftaler om det videre forløb i haven. Stort set det hele laves af
frivillige, så det må tage den tid, der skal til.
Per og Svend aftaler hvornår der skal klippes hæk, evt. i uge 28.

7. Kommende arrangementer
Grillfest den 30.maj kl. 12.00. Billetter købes i butikken senest den 24. maj.
Sommerfesten: Ellinor sørger for spiritusbevilling.
Per sørger for plakater til lygtepæle.
Conny har købt lodder til Amerikansk lotteri og Tombola.

8. Idekassen
EDB beder om at får maskinerne renset. Forslaget gives videre til Kirsten Lind.
9. Eventuelt
Glaspigerne har lavet flere flotte mosaikker som skal hænge på væggen ved garderoben.

Næste møde den 1. juni.
Ref. Bente

