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Referat fra Brugerrådsmøde
Torsdag den 7.april 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. midsommerfest, hvad gør vi.
8. sommer oprydning /rengøring
9. kommende arrangementer


- og ansvarlige

10. idekassen
11. Eventuelt


Næste møde den 12. maj.

Tilstede: Inger Kongsted, Anny Buhl, Anni Skærlund, Conny Lind, Ellinor Nielsen, Kristine
Olesen, Per Andersen, Bente Dahl, Victor Andersen, Jørgen Munk Hansen, Birte Wullum.
Ellen Balleby
Fraværende: Anna Marie Oxholm
Ad 1:

godkendt

Ad 2:

Ellen: Inger og Sonja får meget ros for god udnyttelse af varelager (god
økonomi)
28. april er Inger Hansen på kursus og Anni Skærlund og Bente Dahl passer
cafeen. Dagcenterbrugerne spiser ude.

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

Mobil-pay og kortbetaling er stadig i støbeskeen, forventes engang til
maj/juni.
Kan vi evt. lave madkursus for mænd om aftenen i salen eller det lille køkken.
Udsugning undersøges.
Ellen betaler affaldskværn til haven og lille græsslåmaskine og 2 hækklippere
af det kommunale budget.
Hvis vi laver filmklub skal der betales afgift til Koda.
Birte: god tilmelding til fælles forårstur til Korsbæk/Bakken.
Ad 3:

vedr. værdighedshedspolitik, arbejdes der med mere personlig pleje aften og
nat og mere tid til demente borgere, evt. indkøb af kaldeanlæg og ansættelse
af dementkonsulenter. Der arbejdes med aflastningspladser og bedre kost i
eget hjem og der arbejdes med ensomhedsproblemet og evt. anskaffelse af
minibusser til plejehjemmene.

Ad 4:

Anna Marie Oxholm har ønsket at udgå af brugerrådet og Per Andersen
træder i stedet for, Else Marie Sørensen træder ind som suppleant.
Når vi arbejder på centret dækker brugerens egen forsikring.
For at spare på budgettet ønsker vi at lave mest muligt arbejde selv, for eks.
hækklipning m.v.
Et højbed til krydderier og bær er ønskeligt. Haveudvalget overtager ideen.
Vi kan evt. selv fjerne fliser på terrassen inden byggeriet (til genbrug) fliserne
skal renses og Per Andersen undersøger hvad det koster.
Der skal bruges paller til opbevaring af fliserne.
.

Ad 5

rimelig beholdning

Ad 6:

Kultur: Der blev nævnt mange gode muligheder for arrangementer i
nærområdet.
Butik: og aktiviteter er OK
Info-udvalget: Per overtager efter Anna Marie Oxholm
Bladet for næste sæson skal være klar ca. 15. august
Arbejds/ansvarsområde for bladet skal rettes til : Bladet udkommer kun én
gang årligt, i august.

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

Cafe: Nye madplaner er udarbejdet og hængt op i centret.
Infoudvalget: arbejder med holdinformation til skærmen.
Hus: en græsslåmaskine og en lille nem udkrudtsbrænder er indkøbt.
Byggeriet: Christian Zoffmann orienterede om forløbet, det forventes at
støberiet går i gang i juni og at byggeriet bliver færdigt til
november/december.
Opslag til orientering for alle brugere bliver hængt op på Tavlhøj Centret med
tilhørende tegning af nybygningen.
Opstart på ny sæson er udsat til 1. september.
Ad 7:

Midsommerfesten er p.g.a. byggeriet aflyst for 2016, der planlægges senere
en indvielsesfest,

AD 8:

Planlægning af oprydning/klargøring /hovedrengøring, ser vi på, når vi ved
mere om byggeriets forløb.

Ad 9:

ingen kommende arrangementer

Ad 10

ingen forslag

Ad 11

Anne-Grethe Maimburg ønsker info på skærmen. – godkendt.
Vi får brug for flere BR-møder i forbindelse med byggeriet.

næste møde torsdag den 12. maj Kl. 9
(afbud fra Ellinor)

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

