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Referat brugerrådsmøde torsdag den 6.10.2016
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. Idekassen
9. Eventuelt
Tilstede: Birte, Ellen, Anni S., Kristine, Conny, Inger K., Jørgen, Per, Victor, Anny, Else Marie, Ellinor.
Afbud fra: Bente
Referent: Ellinor

Ad. 1.

Referat godkendt.

Ad.2.

Ellen gav meget ros til os frivillige for vores arbejde med indretning af huset.
Der vil blive arrangeret en forårstur for alle brugerråd.
Vi vil prøve at finde opgaver til Birte, som gerne vil tilbage til centret evt. 1 gang om ugen.
Lige nu har vi ingen opgaver, men emnet tages op efter nytår.

Ad.3.

Jørgen orienterede om det forestående seniorrådsvalg hvor 9 nye og 7 ”gamle” personer
stiller op til valget.
Til plejehjempladser er der 45-50 på venteliste.
Der ønskes fast tilknyttede læger til plejehjemmene.
Forebyggende hjemmebesøg er ændret så man nu bliver kontaktet som 80 årig hvor det før
var fra 75 år.

Ad.4.

Vi skal forsøge at få mere gang i vores køkken, evt. med en fælles spisning en gang om
måneden. Et udvalg bestående af Else Marie, Anni S. og Inger Hansen blev nedsat til at
finde forskellige aktiviteter, der kan skabe mere gang i køkkenet.
Til generalforsamlingen vil Inger opfordre til at bruge køkkenet mere.
Hjemmesiden er overgået til Per, alle bedes gennemlæse hjemmesiden og vedtægterne
grundigt for at rette evt. fejl. Per og Carl Aage har overtaget arbejdet med infoskæm og
hjemmeside.
Der holdes fremover træffetid sidste tirsdag i måneden fra kl. 10-12.
Henning Due Lorentzen inviteres til vores generalforsamling.

Køkkenpersonalet skal have en kode til kopimaskinen. Per klarer det.
Der er uoverensstemmelse mellem det antal måtter vi får leveret og det vi betaler for.
Anni har aftalt med ”måttemanden” at vi fremover kun skal have/betale for 2 måtter.
Brugerrådet flytter deres kontor ned på gangen og deler med Sonja, Inger og
hørepædagogen

Ad.5.

Økonomi OK.
Der er købt nye stole til kniplestue og hobbyrum.

Ad. 6.

Kultur: til arrangementet med Hans Dall den 28.09 var kun 19 deltagere.
Mad og musik forsøges flyttet til 8. november.
Butik: butikken er færdig og i brug igen.
Info: Booking-systemet til lokalebrug arbejder Per med.
Cafe: er godt dækket ind med frivillige.
Hus/have: byggeriet går hurtigt fremad.
Lamper til loft i den lange gang bliver indkøbt og gangen bliver malet både loft og vægge.

Ad.7.
.
Ad.8.

Mad og musik evt. 8. nov. og generalforsamling onsdag den 16. november

Ad.9.

Inger og Ellinor har møde med ”nøglemanden” for at gennemgå systemet.
Vi har fået annulleret nøgle B 15, som er mistet.
Grunden til at B-nøgler nu kan bruges ved bagdøren er at pedellen har bedt om denne
ændring. Ellinor kontakter ham for at få en forklaring.
Vores system er sådan indrettet at vi kan se hvilken nøgle der har været brugt på et bestemt
tidspunkt.

intet.

Næste møde 3. november 2016 på Tavlhøj

