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Referat brugerrådsmøde torsdag den 8.9.2016 på I.P. Schmidt.
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
8. Kommende arrangementer
9. Idekassen
10. Eventuelt
Tilstede:

Birthe, Ellen, Anni S., Kristine, Conny, Inger K., Jørgen, Per, Bent Victor.

Afbud fra:

Anny, Else Marie, Ellinor.

Referent:

Bente

Vi startede med en inspirationstur rundt i huset, hvor vi bl.a. så butikken og hvorledes de havde fået
ombetrukket møbler.
Vi får 2 højskabe og en disk som vi vil bruge i vores kreaktivrum samt i butikken.
Ad. 1.

Inger havde et par kommentarer til sidste referat.
Mad og musik mangler der dato på – Ellinor følger op.
Fæles julefrokost bliver den 29.11.2016.
Referat herefter godkendt.

Ad.2.

Dagcenter brugerne får hentet resten af deres ting i denne uge. Der bliver lagt linoleum på
gulvene hurtigst muligt
Birte spurgte om bidraget fra brugerrådet til julegaver kunne sættes op til kr. 1000,Det blev godkendt.
Birte vil gerne være mere på Tavlhøj, evt. en fast dag i ugen. Hun vil gerne hjælpe i
køkkenet, hjælpe vores infomedarbejdere. Hun skal ses som et kommunalt bindeled.

Ad.3.

Jørgen orienterede fra sidste seniorrådsmøde. Bl.a. at der er afsat kr. 100.000,- som kan
søges af frivillige. Han viste brochuren Kvalitetsstandarder som kan fås på kommunen

Ad.4.

Fliserne er taget op. Butikken er næsten færdig, så det skrider godt fremad med det arbejde,
vi selv skal klare i forbindelse med byggeriet.
En arbejdsgruppe arbejder på at få del i den værdighedspulje, der er afsat til ensomme ældre
i Fredericia kommune. Det forsøges at få arrangeret kørsel, så der kan gøres noget for
ensomme, som på den måde kan komme til fællesspisning.
I November er der fællesmøde for brugerrådene og socialudvalget.
Det undersøges, hvor meget vores kontingent kan stige, i forhold til at der kan søges tilskud.

Opstart har vist at Bridgehold mangler plads. Vi har svært ved at løse det lige nu. Ligeledes
mangler der plads til sypigerne. De får plads i rummene efter dagcenterbrugerne. Det hele
falder på plads, når vi er færdige med byggeriet.

Ad.5.

Økonomi OK.
Der er købt nye møbler til butikken.
Carsten vil gerne have en udendørsvandhane på køkkensiden, forventet pris ca. kr. 1500,bevilliget.

Ad. 6.

Kultur: Der er arrangement med Hans Dall den 28.09.
Butik: Der arbejdes på at få butikken klar.
Info: Der kommer 2 opslag i Taubæk-Nyt, dels at vi mangler folk til hjælp i cafeen, samt
info om problemer med parkering i bygge perioden
Cafe: Sonja får lov at blive, foreløbigt til jul. Der sælges meget smørrebrød.

Ad.7.

Ellen har rykket for en dato for staten på byggeriet, desværre er der endnu et par uafklarede
ting, så de kan endnu ikke give os en start dato.

Ad.8.

Hans Dall den 28.09. – Victor laver opslag, har lavet billetter.

Ad.9.

Der bliver indkøbt koste og fejebakker til alle lokaler.
Der skal købes nye stole til knipling, Kristine arbejder videre med det.
Døren til indgangen ved kondirummet er lavet. Der skal sættes skilt op med hvem der kan
kontaktes hvis der er problemer med døre/inventar. Inger K. har opgaven.
Det er en generel holdning at dagscenterbrugerne er savnet.
Karen Margrethe og Grethe orienterede om I.P. Smidt`s bookingsystem til lokaler. Der var
bred enighed om at deres system er for stort i forhold til vores antal lokaler. De oplyste at
Frivilligcentret har et mindre system, som mere passede til vores behov. Karen Margrethe
sender et link til en prøveversion til Per Andersen, således vi kan forsøge om det er noget
for os.
De gav en del gode råd omkring at vi skal tænke meget over hvem der får adgang til at
booke, faste ting skal bookes, vi skal lave en liste over lokaler, med PC-tilslutninger og på
hvilket system vi kører, det har betydning for dem der booker lokalerne.

Næste møde 6.10.2016 på Tavlhøj

