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Referat fra Brugerrådsmøde
Torsdag den 2.juni 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


- og ansvarlige

8. idekassen
9. Eventuelt

Tilstede: Inger Kongsted, Anny Buhl, Conny Lind, Ellinor Nielsen, Kristine Olesen, Bente
Dahl, Victor Andersen, Else Marie Sørensen, Jørgen Munk Hansen, Birte Wullum. Ellen
Balleby.
Fraværende: Per Andersen, Anni Skjærlund.

Ad 1:

referat godkendt

Ad 2:

Ellen: ingen madlavningshold/kursus i køkkenet, evt. kan salen bruges til
formåletMobil-pay : Inger undersøger hvordan vi får gennemført projektet.
Ellen har været til møde med Flemming Quick vedr. byggesagen. P.g.a.
økonomi skal ny tegning udarbejdes, og et nyt møde arrangeres hvor vi
(brugerrådets bygge-udvalg) også deltager.

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

Birte .: Blomsterbinding til 6.juli fest bliver den 5. juli på I.P.S.
Hørepædagogen vil komme på centret i juli måned tirsdag den 26. juli lukker
Anny Buhl huset op.
EDB møde med planlægning af næste sæson, afholdes med deltagelse af Jens
Bagger, Jens Gibe, Victor Andersen, Birte Wullum, Kirsten Lind og Ingeborg
Hansen.
Demens foredrag for frivillige afholdes 15. juni. Vi informerer om dette via
mails.
Ensomhedsprojektet har planlagt en tur til Hedensted, hvor man har god
erfaring med dette.
Der vil igen i år blive arrangeret en frivillig-konference. Kun formand får betalt
deltagelsen af kommunen, andre må selv betale.
Ad 3:

Seniorrådsmødet: opstillingsmøde til seniorrådet bliver den 28. september.
Stemmesedler sendes ud og kan returneres, eller der kan stemmes via PC.
Der er stadig ventelister til plejehjemspladser.
Der kan gives off. tilskud til foreninger, men dette kræver at kontingent er
mindst 200 kr. Else Marie tager emnet op ved næste pensionistmøde.

Ad 4:

Inger køber 2 hækkeklippere og vi klipper hæk 11. juli (hvis vejret tillader)
Der sendes besked ud til de involverede.
.

Ad 5

Mælkejungen er tømt , der var 6.899 kr. § 18 pengene er sat ind på konto.
Pengene skall bruges til ny projektor/lærred til den nye sal.

Ad 6:

kultur har 2 planlagte arrangementer næste år.
Vi skal forsøge at samarbejde mere med menighedsrådet og
pensionistforeningen.
Butik: butikken er tømt, varerne lagt på lager. Eller afhentet.
Bladet for næste sæson skal være klar ca. 15. august.
Cafe: der er roligt i cafeen nu, kun dagcenterbrugerne bliver stadig betjent.
Hus/have: der arbejdes flittigt i haven og klargøres til udbygning.

Ad 7:

Ingen arrangementer i næste måned.

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

AD 8:

ansøgning til materiale til bridge-holdet er godkendt. Inger giver besked.

Ad 9:

næste møde mandag den 8. august hvor opstart planlægges.

Referent Ellinor Nielsen
07-01-2017

