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Brugerrådsmøde
Torsdag den 5.01.2017
Deltagere:
Afbud:

Inger, Anni, Kristine, Per, Conny, Victor, Else Marie, Ellinor, Bente,
Astrid, Jørgen Munk.
Ellen Balleby

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Orientering fra Ellen Balleby
Udgår da Ellen ikke kunne deltage
3. Orientering fra seniorrådet v. Jørgen Munk
Der er lavet aftale med Regionen, om at det er muligt at få taget blodprøver i eget hjem og i det
nye sundhedshus.
Der er sat penge af til forundersøgelser af et nyt plejehjems byggeri.
Det er besluttet, at der bliver tilknyttet fast læge til plejehjemmene, til de beboere der ønsker det.
Bybus stoppestedet ved Messe C kan ikke flyttes.
4. Siden sidst fra formanden
Der er søgt penge til at få flere timer i køkkenet.
Vi skal have flere arrangementer i huset, så vi kan tjene flere penge til køkkenet. Vi lægger nogle
datoer i kalenderen med arrangementer og melder dem ud snarest.
Vi skal reklamere noget mere for vores hus. Vi annoncerer i Tau-Bæk Nyt, på opslag og på
Facebook.
Midsommerfest bliver i uge 23 onsdag den 8. juni, i samarbejde med kirken.
Der er bestilt lamelgardiner, borde, stole til den nye sal. Der er ligeledes bestilt nyt gulv til salen,
gangen og cafeen.
Det er blevet foreslået, at der oprettes kurser i IPAD og TABLET. Per og Ellinor undersøger hvem
der vil undervise og fra hvornår, det evt. kan lade sig gøre.
Vi får besøg af de 4 syvende klasser i uge 4. Så der er masser af aktivitet mandag til og med
torsdag fra 8.00 til 12.00. Vi tilbyder pizzasnegle og pølsehorn i den uge.
5. Brugerrådet konstitueres
Og ser således ud:
Formand: Inger Kongsted
Kasserer: Conny Lind
Kultur: Formand Else Marie Sørensen, Astrid Pedersen, Helge Paulsen, Anny Buhl
Aktivitet og butik: Formand Kristine Olesen, Grethe Rasmussen
Information: Formand Per Andersen, Karl Aage Dahl, Jens Gibe
Cafe´: Formand Anni Skjærlund Petersen, Bente Dahl
Hus og have: Formand Ellinor Nielsen, Johannes Sørensen, Niels Riis, Karsten Petersen,
Anny Buhl

6. Kasserens orientering
Økonomien ser fin ud.
7. Orientering fra udvalgene
Kultur:

Der bliver et arrangement med frokost og Fup eller Fakta onsdag den 22.
februar, hold øje med opslagstavlerne.

Cafe´:

pr 1. januar er smørrebrød ændret til kr.17,- og håndmadder kr. 10,De store luksussmørrebrød er ikke længere en mulighed.

Aktivitet/butik:

Vi er nu startet op med at holde butikken åben til kl. 17.00 hver onsdag.

Info:

Per og Karl Aage er i gang med at opbygge hjemmesiden. Per har sendt stof til
Tau-Bæk Nyt.

Byggeriet:

Kommunen er skriftlig blevet gjort opmærksom på at isoleringen i loftet i den
nye bygning er fugtig.

8. Kommende arrangementer
Nytårskur. Vi mødes kl. 11.00 for at dække bord.
9. Idekassen
Sløjdholdet har søgt om kr. 1500,- til udstyr til deres drejebænk. Pengene bevilliget.
10. Eventuelt
Skab fra mødelokalet flyttes op i bibliotek. Per og Victor klarer dette.

Ref. Bente

