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Referat fra Brugerrådsmøde
Torsdag den 11.februar 2016 kl. 9 i mødelokalet
Dagsorden:
1.

Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde.

2.

Orientering fra Ellen og Birte

3.

Orientering fra seniorrådet

4.

Siden sidst – orientering fra formand

5.

Kassererens beretning.

6.

Orientering fra udvalgene

7.

Kommende arrangementer


8.


9.

- og ansvarlige

Bygge møde
De involverede i byggeprojektet deltager

Fremtiden for vores blad.


Drøftelse af bladets struktur og udsendelse

10. Idekassen
11. Eventuelt


Næste møde den 3. marts.

Ad 1:

godkendt

Ad 2:

Ellen foreslår at Cafeen laver en madplan for en måned frem, som sættes på
infoskærmen evt. uddeles til ældreboligerne overfor centret. Vi skal blive
bedre til at reklamere for den gode mad.
Ellen undersøger om vi kan få Mobil-Pay til cafeen.
Vi skal have fælles planlægning med IPS og ØE om kulturarrangementer og
fællesture.
Invitation uddelt vedr. fælles forårstur til Korsbæk/Bakken.

Ad 3:

På ”værdighedshedsmødet” på IPS, blev drøftet personalemangel og brug af
de ekstra midler til ældre. Inger deltog i mødet. (Referat følger på
kommunens hjemmeside)

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

Ad 4:

der skal søges § 18 midler evt. til et stort lærred og projekter til ny tilbygning.
Per Andersen tager sig af ansøgningen.
Dagcenterbrugerne flytter til Othello i 6 uger i sommerferien og køkkenet på
Tavlhøj er lukket, Sonja og Inger skal på IPS.
Tove, Bente og Heidi skal skrive lidt om deres arbejde med
dagcenterbrugerne, som så lægges på infoskærmen og på hjemmesiden til
information for alle.
Det samme gælder for Inger og Sonja i køkkenet.
Vi får brug for en ny gymnastikleder fra september.
Der er lavet en ny aftale med Brugsen om vinsmagning på Tavlhøjcentret.
Støttemads ønsker at holde ølsmagning på centret – alle arrangementer
foregår i samarbejde med brugerrådet, så det økonomiske er på plads.
Der skal graves op i vejen på Højdedraget – vi vil gerne have repareret huller i
vejen ved KOL-indgangen – Ellen orienterer Henning Pedel.
Mette Søndergård holder foredrag om demens – de 3 centre går sammen om
udgiften (ca. 1000 kr. for hver) og alle brugere bliver inviteret til at deltage på
IPS.
Hæk-klipning og andet havearbejde som udføres af kommunen bliver betalt af
vores budget. Vi prøver at klare mest muligt selv.
Skole-samarbejdet gik godt og eleverne var godt tilfredse og sendte os
takkebreve- god opbakning fra vores egne brugere.

Ad 5:

En kompostkværn er købt til meget fordelagtig pris og der er bevilget 4 bundplader til glasværkstedet a ca. 500 kr. ellers alt OK.

Ad 6:

Kultur:. Godt foredrag med Hans Dal. Næste arr. ”Gamle ting og sager”.
Udvalget samarbejder gerne med IPS og ØE ved kommende arrangementer.

Aktivitet/Butik: Kører efter planen og der er godt salg i butikken.
Cafe: arbejder med madplaner, ønsker mere frivillig hjælp til kasse/opvask.
Indkøb af øl/vand foretages af frivillige (Anni styrer indkøb og aftaler hjælp)

Hus/have: Har holdt møde og fordelt ansvar/opgaver. Der er indkøbt en
kompostkværn. Der sættes et udvendigt stik op og der laves en kompostkasse i baghaven. Vi ønsker en lille gasbrænder til ukrudts bekæmpning
mellem fliserne (bevilget) og en lille græsklipper til Krolfbanen.

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

Bladudvalget: Bladet skal omdøbes og moderniseres og kun udkomme en
gang årligt i august, og skal indeholde alle vigtige informationer. Løbende
arrangementer skal annonceres på infoskærmen, på hjemmesiden og på
løsblad, som også sættes på opslagstavlen. Vi skal bruge Tau-Bæk-Nyt og
Pensionistavisen til orientering om løbende arrangementer.
Ad 7:

”Gamle ting og sager” 9. marts, (kulturudvalg) og Damernes butik (salg)
5. april (Kristine)

AD 8:

Vi fik forelagt en god tegning fra arkitekten Annette Billund, forslaget
godkendte vi med små ændringer i forhold til materialevalg. Vi tager senere
stilling til prioritering af opgaverne når vi ser tilbudspriserne.

Ad 9:

se bladudvalg under orientering fra udvalgene ad 6.

Ad 10:

intet

Ad 11:

vinduesliste mangler udvendig i mødelokalet
P-skiltet sidder for højt
Hvide p-striber regner væk.
Mangel på kontorstole til knipling og patchwork ser vi på når udbygningen er
færdig.
Rørene i glasovnen er blevet skiftet pris 13.000.
Der skal en ekstra opslagstavle til KOL

Ad 12:

næste møde torsdag den 3. marts. Kl. 9

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

