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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 10. august 2017 

 
Deltagere: Inger, Kristine, Elinor, Ellen, Conny, Else Marie, Anni, Astrid, Bente, Per. 
Afbud       : Victor, Jørgen. 
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt 
 

2. Orientering fra Ellen Balleby 
 
Der er søgt om at prisen på aktivitetskort sættes op til 200kr årligt. 
Sonja er stadig syg. 
Der bliver sat foldedør op i den nye sal. 
Der er fælles brugerrådsmøde den 11.10 her på Tavlhøj. 
Ellen indhenter et tilbud på at få lavet låsesystemet, så der ikke længere er 
problemer med at centret står ulåst, hvilket sker ofte. 
 

 
3. Orientering fra seniorrådet 

Udgår 
 

4. Siden sidst – orientering fra formanden 
Opstart 21.8. for vejledere kl. 9.00. Vi mødes kl. 8.30. 
opstart og indskrivning 22.8. kl. 10.00 for brugerne. Vi mødes kl. 9.00 
Anni bestiller forplejning til begge dage i køkkenet. 
 
Aktivitetskort: Bente viste hvorledes vores nye indmeldelsesblanketter og 
aktivitetskort kommer til at se ud. Det blev aftalt at ALLE skal udfylde blanket for at 
få udleveret aktivitetskort. Alt dette er sat i værk, for at vi har bedre kontrol, af at 
alle har et gyldigt kort og betaler for brugen af huset. Dette har desværre været et 
problem.  
 
 



Butikkens åbningstider:  Vil fremover blive om tirsdagen, vi har åbent til kl. 17. i 
butikken. Inger K. havde lavet en vagtplan, som vi fik udleveret og godkendte. 
 
Åbent hus: Der er rigtig god opbakning til arrangementet, som er fra 10.00 – 14.00. 
der bliver mulighed for at købe kaffe, brød og en let frokost i cafeteriaet. 
Der er orientering og lokalefordeling fra kl. 9.00 for vejlederne. Vi mødes kl. 8.30. 
 
Fælles BR tur:   Inger melder, dem af os der kan, til den fælles brugerrådsudflugt. 
 
Kalender 2. halvår: Inger har lavet en kalender for 2. halvår, som vi fik udleveret. 
Det eneste punkt der evt. skal ændres, er julefrokosten. 
 
Arbejdsbeskrivelser: Inger har skrevet dem færdige, og de sættes i en mappe på 
kontoret. Hun mangler dog den til sommerfesten. Vi blev enige om at den skrives 
hen over året, efterhånden som kulturudvalget arbejder med planlægningen af 
næste års sommerfest. 
Ellinor træder ind i kulturudvalget. 
 
Veluxfonden: Der er købt nye PC’ere som er ved at blive klargjort. 
De gamle PC’ere bliver renset og kan købes for kr. 750,-. 
 

             Andet: Træffetid afskaffes, da der ikke kommer nogen. 
             Kristine havde tilbud med på plakater til sommerfesten. 

  Inger får tegnet en forsikring der dækker vore pc´er og andet af husets ting, som den     
  kommunale forsikring ikke dækker. 

 
5. Kasserens beretning 
 Conny orienterede om økonomien 
 
6. Orientering fra udvalgene 
 Kultu:r Mad og musik i september, her kommer husorkestret og spiller. 
 
 Butik: ingen aktivitet grundet sommerferie. 
 
 Info: Bladet er ved at være klar. 
 Annoncering omkring åbent hus. 
 Hjemmeside OK. 
 Nyhedsbrev virker fint. 
 Der blev opfordret til at hente app. ”min Landsby”. 

Vi har fået § 18 midler til AV udstyr og foredrag. 
 
Køkken: Sonja er stadig sygmeldt og derfor er det atter aktuelt med frivillige til 
hjælp i køkkenet. Anni finder en løsning 
 
Hus og have: Udendørs lamper bliver lavet med tidsindstillede sensorer. 



Der lægges skærver på den nye p. plads, og de gamle stenkrukker opsættes, 
således man ikke kan påkøre de nye lamper. 
 

7.  Kommende arrangementer 
 Åbent hus og opstart. 
 
8. Idekassen 
 Der var forslag til lokalefordeling. 
 
9. EVT.  
 intet 

 
 

 
 

 
 

Næste møde: Torsdag 7. september kl. 9.00 
Inger K. og Conny  har meldt afbud. 

 
 
 
 


