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Brugerrådsmøde
Torsdag den 4.januar 2018
Deltagere: Inger K., Per, Conny, Astrid, Bente, , Else Marie, Anni, Kristine, Jørgen, Lisbeth, Ellen
Afbud:
Karl

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt
2. Orientering fra Ellen Balleby
Ellen meddelte at hun stopper midt i juni 2018
Der kan søges midler fra Tryg fonden til Sociale grupper.
Juleaften på IP Smith gik godt, der var 45 deltagere.
Ellen har hørt meget godt om vores butik ude i byen, både med priser og udseende.
3. Orientering fra seniorrådet
Stigningen på aktivitetskort er godt modtaget på alle centre.
Ventelister på plejehjem og hjemmehjælp er på normalt niveau.
4. Siden sidst – orientering fra formanden.
Vi startede med at få et overblik over aktiviteter for det kommende år. Inger får det skrevet
ind i vores kalender.
Evaluering af vores julefrokost. Tilbagemeldingerne var mest ros. Det blev besluttet at vi
fremover kun vil arrangere den fælles julefrokost.
Ellen undersøger muligheden for om man fra kommunens side vil komme og sætte
lydisolerende plader og nyt lys op i havestuen.
Der er flere punkterede ruder i havestuen. Ellen undersøger om vi selv må skifte dem. Søren
og Svend har sagt ja til opgaven.
Vi mangler forskelligt porcelæn og bestik. Vi laver en aftale med køkkenet om at det bliver
indkøbt.
Der bliver indkøbt mere læhegn til terrassen, som afskærmning på det sidste stykke ud mod
græsplænen, så stolene ikke kan glide ud over kanten af fliserne.

Der må købes 2 kontorstole.
Restfliserne kan afhentes, Per sætter det i nyhedsbrevet. Resten sættes i gul og gratis.
5. Brugerrådet konstitueres
Formand
Inger Kongsted
Næstformand
Anni Skjærlund
Kasserer
Conny Lind
Butik/aktivitet
Kristine Olesen
Kultur
Else Marie Sørensen
Info
Per Andersen
Hus/Have
Bente Dahl
Suppleanter
Astrid Petersen
Lisbeth Engmann
Karl Lambert
6. Kommende Arrangementer
Nytårskur i morgen. Der er styr på indkøbene.
Skolebesøg i uge 4.
Der bliver sat lister op, så man kan skrive sig på til de forskellige dage. Det drejer sig om
mandag – tirsdag – torsdag.
7. Kasserens beretning.
Økonomien er fin.
8. Orientering fra udvalgene
Kultur
Der arbejdes med forårs arrangementerne.
Butik/aktivitet
Intet nyt.
Info
Nyhedsbrevet udkommer med jævne mellemrum.
Cafe
December måned var hård for de frivillige i køkkenet.
Inger er stadig delvist sygemeldt, så der er brug for hjælp i køkkenet.
Tirsdag eftermiddag og onsdag.
Hus/have
Behandlet under formandens punkt.

9. Idekassen
Tom
10. Eventuelt
Der var ingen emner til behandling.

Næste møde torsdag den 1. februar
Ref. Bente

