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Referat brugerrådsmøde 
Torsdag den 3. november 

 
 
Tilstede: Inger Kongsted, Ellen Balleby, Else Marie, Anni Skærlund, Per Andersen, Ellinor Nielsen, 
                 Bente Dahl, Victor Andesen, Conny Lind, Kristine Olesen, Jørgen M. Hansen. 
 
Afbud:     Anny Buhl 
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste referat. 
Godkendt 

 
2. Orientering fra Ellen Balleby og Birte Willum 

Der bliver rejsegilde den 24. november 2016 kl. 14.00 
Vi får nye skabe til opslagstavler. 
Pia fra rengøringen kommer i næste uge og hjælper med at lave en funktionsplan, som 
bl.a. skal sidde på rengøringsvognen, således afløserne ved hvad der skal laves. 
 

3. Orientering fra seniorrådet ved Jørgen M. Hansen 
På sidste møde havde de fået en orientering fra lederen af Borgerservice, angående deres 
opgaver.  
De havde ligeledes fået en orientering om betingelserne for nødkald. 
Sundhedshus, Hvad skal huset bruges til? 
Der er seniorrådsvalg sidst i november. Alle modtager et informationsbrev, om hvem der 
kan stemmes på. 
 

4. Siden sidst – fra formand 
Alle tilstedeværende deltager i fællesmødet på Øster Elkjær den 15.11. Inger melder os 
samlet til. 
Stor ros til hele brugerrådet for den store hjælpsomhed og samarbejdsvilje. 
Vi maler gangen på fredag den 4.11. 
Skolebesøg i 2017 Inger har kontakt til skolen. 
Evt. et foredrag af flygtninge engang i foråret. 
 

5. Kasserens beretning 
Økonomien er god. 
Der blev aftalt revisormøde. 
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6. Orientering fra udvalgene 
Kultur: Der bør laves en oversigt over arrangements datoer for et år af gangen. 
 
 

Aktivitet/butik: Der er ryddet op over alt. 
 
Info: Lokalebookingsystemet er på plads. Per, Inger og Ellinor får adgang til systemet. 
De laver en vejledning til hvordan man booker. 
Der opsættes en PC i trappeopgangen således problemet med hastigheden på skærmen 
løses. Karl Aage har opgaven. 
Den gamle hjemmeside er lukket, Per arbejder på oprettelsen af en ny. 
 
Cafeteria: Julefrokosterne står for døren. 
De store smørrebrød sløjfes, og det der i dag hedder håndmadder opgraderes og bliver 
fremover smørrebrød til en pris af kr. 17,00. Der bliver lavet ”flade” rugbrødsmadder til en 
pris af kr. 10.00. Vi skal have fundet på et navn. 
Der skal laves regler for, hvornår man kan få kaffe og rundstykke/kage, og hvornår man kan 

få mad. Ani og Bente laver et oplæg til næste møde. 

 

Hus og have: Ellinor tager sig af invitationerne til rejsegildet. 

Hæk skal klippes ind inden vinteren. 

 

7. Kommende arrangementer 
Generalforsamling. Anni tager sig af bestilling af brød og kaffe, til ca. 50 personer 
Victor laver stemmesedler. 
Vi samles til opstilling og borddækning ca. kl. 12.00 
 
Mad og musik: Victor kommer og hjælper med bordopstilling. 
Ellinor, Anni, Inger K. og Conny hjælper med mad og oprydning. 
 
Julestue: Der er flere der har bestilt et bord til salgsudstilling. 
 

8. Idekassen 
intet 

9. EVT 
Intet. 

Ref.: Bente Dahl 


