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Højdedraget 1, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 7210 5282
brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk
www.tavlhoj.dk
Dato:

Brugerrådsmøde
Torsdag den 7.september 2017
Deltagere: Kristine, Elinor, Else Marie, Anni, Astrid, Bente, Per, Jørgen, Victor.
Afbud
: Ellen, Inger K., Conny.
1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt
2. Orientering fra Ellen Balleby
Udgår
3. Orientering fra seniorrådet
Der er desværre stadig lang ventetid på at blive visiteret. Der arbejdes på at få ansat
flere visitatorer.
Pensionistforeninger kan få et årligt tilskud på kr. 5.000 samt kr.200 pr. medlem, der
er dog et max på kr. 50.000. Foreningen skal være alment bred, ikke kun med 1
formål.
Der er gang i budgetforhandlingerne, og seniorrådet har indgivet høringssvar, bl.a.
med en kommentar om, at der mangler budget til en køkkenhjælp på Tavlhøj.
For 1 år siden var der 50 på venteliste til plejehjemsplads, i dag er der kun 10.
Forsikring for frivillige er endnu ikke afklaret.
4. Siden sidst – orientering fra næstformanden.
Opstart vejledere/brugere.
Generelt var det nogle gode dage.
Der var dog enighed om at næste år skal alle vejlederne sidde i den store sal under
indskrivningen. For de hold der ikke er en vejleder skal der være en medlemsliste
man kan skrive sig på.
Bente laver en liste med hold – vejleder- og tlfnr. som vil ligge i butikken og hænge
på opslagstavlen, således nye brugere ved hvem de skal kontakte angående plads på
holdet.

Aktivitetskort.
Der er kommet mange nye medlemmer.
Det kører fint med det nye system for aktivitetskort.
Bente afholder et møde for butikkens frivillige, således vi kan få de sidste unoder væk.
Åbent hus/ årets knipledag.
Der er/ har været mange positive tilbagemeldinger, så det vil vi gøre igen næste år.
Glas ytrede ønske om at få en plads nedenunder til udstilling og evt. værksted på
åbent hus dagen.
Lokalefordeling.
Lokalefordelingen er nu faldet på plads.
Julefrokoster.
Inger Hansen har foreslået at vi kun holder den store julefrokost (7. dec)
De enkelte hold kan så hvis de ønsker at holde afslutning vælge at få en udvidet
morgenmad, og/eller frokost hvor der vil være 3 slags smørrebrød at vælge imellem
Forslaget er enstemmigt vedtaget af brugerrådet.
I uge 43 vil der komme en og fortælle om brugen af el-cykler. Der vil komme opslag
når vi kender datoen.
Den 12.oktober vil der her på Taulhøj være seniorkursus for alle.
”vær god ved søvnen, så er den også god ved dig”
Per har deltaget i et møde inde på IP. Smith omkring forsikring af de frivillige. Til dette
møde havde Per og Anni lavet en opgørelse over antal og timeforbrug. Vi er 55
frivillige og bruger et sted mellem 5 og 600 timer pr. måned.
5.

Kasserens beretning
Udgår.

6.

Orientering fra udvalgene
Kultur: Hans Dall kommer og holder foredrag i november. Der kommer opslag.
Butik: I øjeblikket er det aktivitetskort der sælges.
Info: IP. Smith søger om flere penge til deres julearrangement. Vi tager stilling
til det på næste møde.
§18 midlerne er Per og Karl Aage ved at se hvordan de kan få mest ud af
pengene. Bl.a. har Per indhentet et tilbud fra Gandrup.
Per efterspurgte opslag til forskellige arrangementer da han skal være tidligt
ude for at få det med Tau-Bæk nyt.
Køkken: Vi har efterhånden fået besat ugen med frivillige, således det kører i
køkkenet.
Hus og have: Der er planlagt arbejdsdag den 22.09. således vi kan få haven
gjort færdig med de store projekter.

Ellinor laver opslag/tilmeldingsliste til julepyntning af vores hus.
7.

Kommende arrangementer
Mad og musik.

8.

Idekassen
Tom

9.

EVT.
Jørgen foreslog at hans hustru Bodil holdt et foredrag omkring blanding af
forskellig medicin. Bodil er uddannet farmaceut. Det forslag vil vi gerne arbejde
videre med.
Der blev sat dato på foredraget ”Barnefødt i Horsens Statsfængsel”. Det bliver
den 7. februar 2018.

Næste møde: Torsdag 5. oktober kl. 9.00

