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Brugerrådsmøde
Torsdag den 1. februar 2018
Deltagere: Inger Kongsted, Anni Skjærlund, Kristine Olesen, Else Marie Sørensen, Conny Lind,
Per Andersen, Bente Dahl, Karl Lambert, Lisbeth Engmann, Jørgen Munk Hansen.
Afbud:

Ellen Balleby, Astrid Pedersen

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt
2. Orientering fra Ellen Balleby
Udgår
3. Orientering fra seniorrådet
Det er et nyt byråd, så sidste møde gik mest med orientering omkring de ny udvalg.
4. Siden sidst – orientering fra formanden.
Kalenderen for 2018 blev revideret.
Inger gennemgik referatet fra sidste formandsmøde.
Der bliver fælles brugerrådsudflugt den 30.4.
Vi tog så småt fat på sommerfesten. Inger taler med kirken omkring arrangementet.
Åbne/lukke skrivelsen blev gennemgået, og Inger får indskrevet vores rettelser.
Fra den 7. marts tilbyder vi et cykel- gå hold for dem der har lyst. Se infoskærm.
Der er 2 arrangementer på vej. I marts er der arrangement omkring synet, og i maj er der
seniorkursus omkring hørelse. Begge arrangementer vil blive annonceret i nyhedsbrevet, på
infoskærmen og i aviser/blade.
Sognegården skal i gang med en større ombygning fra september til november, vi tilbyder
hjælp med lokaler til deres arrangementer.
5. Kommende arrangementer
Gule ærter den 8. februar. Der er ca. 25 tilmeldte.

6. Orientering fra kasseren
Kassebeholdningen ser fin ud
Det blev besluttet at aktivitetskort koster kr.200,- også selv om man først starter midt på
året.
Der blev bevilliget kr. 475,- til et filter til ølbryggerne.
7. Orientering fra udvalgene
Kultur Opslag til foredraget ”Født i tugthus” godkendt.
Påskefrokosten er ved at være på plads.
Aktivitet/butik Der bliver salg af AloeVera den 20. februar.
Info

Per deltager i et gratis kursus omkring et program til at lave hjemmeside.
Der er 4 tilmeldte til workshop ”Hvordan kan du styrke fællesskabet i din forening”.
Det foregår på Friviligcentret.
Der er sat ny infoskærm op ved bagindgangen.

Cafeteria Køkkenmøde i dag aflyst.
Vi fik planlagt hjælp til køkkenet for februar måned.
Hus og Have Der er blevet lavet en oversigt og ansvarsfordeling over kendte opgaver.
Vandhanen i køkkenet er repareret.
Der konstrueres en ”magnetisk kost” til den store sal, som gerne skulle kunne samle
de nåle op, der ligger på gulvet. Det er et problem med gymnastik og bare tæer.
8. Idekassen
Tom
9. EVT
Folderen ”Velkommen som frivillig ” skal revideres. Inger laver et oplæg.

Næste møde torsdag den 1. marts 2018
Ref. Bente

