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Referat fra Brugerrådsmøde
Mandag den 8. august 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.

byggeriet

Kommende arrangementer


Opstart vejledere



Opstart alle



Fordeling af opgaverne

8.

Idekassen

9.

Eventuelt
 Næste møde torsdag den 1. september

Tilstede:

Inger Kongsted, Conny Lind, Kristine Olesen, Per Andersen, Ellen Balleby,
Bente Dahl, Victor Andersen og Ellinor Nielsen.

Fraværende: Anny Buhl, Anni Skjærlund, Else Marie Sørensen, Jørgen Munk og Birte
Wullum.
Ad.1: referat godkendt.
Ad.2. Ellen roste os for havearbejdet og andet godt arbejde her i lukningstiden. Foreslog
at næste møde skulle holdes på IPS, så vi kunne få ny inspiration til indretning af
vores butik efter tilbygningen, dette aftaltes til torsdag den 8. september kl. 9.
Sonja og Inger kommer igen i køkkenet fra 15. august sammen med
dagcenterbrugerne.
Intet nyt om byggeriet.
Ad.3

Jørgen Munk fraværende.

Ad.4

Intet nyt siden sidst

Ad.5

ikke mange udgifter

Ad.6
Haveudvalget/husudvalget:
har arbejdet med hækklipning, maling af systuen, vinduespudsning i
stueetagen, gulvvask på 1. sal, rengøring af EDB-lokalet. 18 personer
deltog i 3 dage og fik en god forplejning.
Kun byggeudvalget møder op til næste byggemøde, Søren, Inger og Ellinor.
Cafe:
Vi mangler frivillig afløsning til opvask og kasse, vi prøver igen at annoncere på
skærmen i forhallen, hjemmesiden, i Tau-Bæk Nyt og i frivilligcentret i
Fredericia.
Til opstartsmødet for alle den 1. september kan dette nævnes.
Der skal igen laves en madplan som hænges op og udsendes til potentielle
brugere.
Butik:
Nye aktivitetskort til alle, butikken bemandes 1. september – men kun til
betaling af aktivitetskort. Ingen varer i butikken. Der pyntes op i forhallen og
butikken til opstart.
Info udvalget:
nyt blad er udkommet – informationer og nyheder/datoer for kommende
arrangementer skal på infoskærmen, hjemmesiden og i Tau-Bæk Nyt.
Andre udvalg intet nyt.
Ad 7

Vejledermøde bliver mandag den 29. august kl. 9, Ellinor udsender invitationer
pr. mail.
Mad og musik i september, evt. torsdag den 15. eller den 29. endelig dato
aftales med køkkenet.
Generalforsamling onsdag den 16. november kl. 14.
Julestue søndag den 20. november og dekorationsdag den 17. december.
Fælles julefrokost fredag den 2. december.
AD 8 og Ad 9 intet nyt
Referent: Ellinor Nielsen

