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Brugerrådsmøde
Torsdag den 2. november 2017
Deltagere: Inger K., Per, Conny, Victor, Astrid, Bente, Jørgen, Ellinor, Else Marie, Anni, Ellen.
Afbud:
Kristine

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt med den bemærkning at punkt 4 er orientering fra formanden.
2. Orientering fra Ellen Balleby
Vi håber der er fundet en medarbejder, som kan hjælpe os i køkkenet ca. 20 timer om
ugen. Vi prøver at få de sidste formalia på plads, hvorefter hun kan starte.
Der holdes møde med lederen for rengøringen i næste uge, således timerne kan
fordeles bedre.
Ellen har bestilt lidt bagværk på IPS til vores fryser, da vi er ved at løbe tør.
3. Orientering fra seniorrådet
Jørgen havde ikke de store ting at berette.
Ventelisterne til plejehjem og praktisk hjælp er nu i bund.
Forsikring af de frivillige er på næste byrådsmøde.
4. Siden sidst – orientering fra formanden.
Situationen i køkkenet blev behandlet under Ellens punkt.
Vi fik lavet en vagtplan til bemanding af køkkenet til de næste 14 dage.
5. Kommende arrangementer
Generalforsamling. Indkaldelse er OK. Vedtægter er kopieret
Astrid – Ellinor – Conny og Per dækker bord fra kl. 12.30.
Bente finder porcelæn frem om tirsdagen, samt laver 6 lagkager. Anni køber ind.
Regnskab vises på projektor.
Julestue.
Der laves dekorationer torsdag den 23.11.
Conny sørger for materialer.
Fredag pyntes huset op.
Kristine finder tingene frem.

Tilmeldingsliste til begge dage er lavet og bliver hængt op.
Else Marie kontakter julemanden, samt sørger for indkøb af karameller og
mandariner.
Anni og Bente sørger for indkøb af Æbleskiver, krus tallerkner, marmelade og gløgg.
Butikkens åbningstider.
Da der ikke er kunder i butikken, når vi holder længe åbent tirsdag, blev det besluttet
at vi mandag, tirsdag og torsdag vil holde åbent fra 10- 15 og onsdag fra 10-13. Dette
træder i kraft, så snart vi har haft en snak med Kristine og har fået lavet en vagtplan.
6. Kasserens beretning
Det ser fint ud nu, hvor vi har fået penge ind for aktivitetskort.
7. Orientering fra udvalgene
Kultur
Det går fint med tilmeldingerne til foredrag med Hans Dal i næste uge.
Der er juleudflugt den 6.12
Udvalget arbejder med forslag til julefrokosten. Der kommer snart et opslag.
Butik
Udgår.
Cafeteria
Er behandlet under punkt 2.
Info
Der er købt AV-udstyr for §18 midlerne Per og Karl Aage kan nu få det sidste etableret
eks. højtalere i den store sal og en infoskærm ved indgangen ved motionsrummet.
Stigereoler til julestuen samles af Per og Victor i næste uge.
Per arbejder stadig på priser til plakater til sommerfesten.
Porcelænsovnen er dyr i drift, men der ikke deltagere nok på holdet til at vi kan
indkøbe en ny ovn. Vi må afvente og se, om der kommer flere.
Hus og have
Det blev besluttet at der sættes et lavt hegn op omkring terrassen ud mod haven i
forlængelse af det der allerede er sat op.
Det store projekt i haven med flisearbejde og beplantning i forbindelse med byggeriet
er nu ved at være afsluttet.
8. Idekassen
Tom
9. Eventuelt
Forespørgsel om stikdåser over bordene i kniplestuen, da der ligger mange ledninger
på gulvet til de diverse lamper. Dåserne købes på EAN nr.

Næste møde torsdag den 7. december kl. 9.00
Ref. Bente

