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Referat fra brugerrådsmøde 
Torsdag den 01.december 2016 

 

Deltagere: Inger K., Jørgen M., Anni S., Ellinor N., Per A., Bente D., Victor A., Conny L., Kristine O., Ellen B., 
Anny B.  
 

1. Godkendelse/opfølgning af sidste referat. 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra Ellen Balleby. 
Der skal ses på møbler til den nye sal. Inger K. , Kristine, Per, Conny, Elinor finder en dato, hvor de 
tager på Øster Elkær og I.P.Smith. 
Der bliver lagt nyt gulv på i gang og cafe. 
 

3. Orientering fra seniorrådet 
Jørgen fortalte kort om sidste møde. Der kommer et nyt seniorråd til januar. 
 

4. Siden sidst fra formanden 
Bente overtager opgaven med at skrive madplaner. 
Mellem jul og nytår skal der pakkes vin til vejlederne, og den 29. december ”afjuler” vi. 
Vi har aftalt at vi i brugerrådet skiftes til at være på centret, så der er en person hver dag. 
Bente laver en liste  
Det er aftalt at der til møder gives kaffe og brød. Til heldags arbejde gives der desuden også mad. 
Bente og Anni får reglerne nedskrevet. 
Det er generelt aftalt i brugerrådet at vi får nedskrevet, hvad og hvornår der skal gøres hvad til de 
forskellige arrangementer. 
 

5. Kasserens beretning 
Økonomien ser god ud. 
 

6. Orientering fra udvalgene 
Kultur: Fup eller Fakta bliver de 22. februar 2017. Der vil være mulighed for at købe mad først. 
              Der vil komme nærmere på skærmen og opslagstavlen 
Info: Fremover vil vi bruge Tau- Bæk nyt mere, samt vi vil gerne have vores arrangementer i       
          Elbobladet under ”Det sker”, og evt. i Fredericia Dagblad 
          Hjemmeside og bookingsystem til lokaler er under udarbejdelse. 
Hus og have: Elevatortårnet skal til sommer males i samme farve som den nye sal. 
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7. Kommende arrangementer 
Anni og Bente laver aftale med køkkenet om menu til nytårskur . 
Conny sørger for drikkevarer. Vi hjælper hinanden med borddækning og klargøring.  
Ellen Balleby og Karen Margrethe serverer 
Anni og Bente bestiller mad til Fup eller Fakta. 
 

8. Idekassen 
Ingenting. 
 

9. Eventuelt 
Her drøftede vi om der i det nye år skal laves forsøg med at holde butikken åben hver onsdag 
eftermiddag til kl. 17. Vi er 7 der skiftes til at passe butikken.  
  

 
Referent Bente Dahl 

 
 
 
 

 
 
 


