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Brugerrådsmøde
Torsdag den 5. april 2018
Deltagere: Else Marie Sørensen, Conny Lind, Anni Skjærlund, Astrid Pedersen, Jørgen Munk,
Bente Dahl, Karl Lambert, Lisbeth Engmann, Ellen Balleby.
Afbud:

Kristine Olesen, Per Andersen, Inger Kongsted.

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt
2. Orientering fra Ellen Balleby
Der skal være 1 års eftersyn på vores tilbygning. Vi havde ikke nogen kommentarer.
Inger Kongsted og Per Andersen deltager i processen med ansættelse af ny medarbejder til
køkkenet.
IP Smith sørger for maden til Inger Hansens afsked. Vi sørger for borddækning og opslag.
Der er fundet en afløser for Ellen Balleby. Navnet kan ikke offentliggøres da der mangler
papirarbejdet. Ellen forventer vedkommende er med på vores næste brugerrådsmøde.
Fælles udflugt for alle brugerrådene og seniorrådet, bliver den 24. maj.
3. Orientering fra seniorrådet
Det bliver på Stævnhøj at der skal bygges 10 nye plejeboliger.
Alle plejehjem får gode karakterer ved uanmeldt besøg, dog halter det med
dokumentationen.
4. Siden sidst – orientering fra formanden.
Ugår
5. Kommende arrangementer
Afsked med Inger Hansen Blev behandlet under punkt 2. Der dækkes bord mandag den 23.
kl. 15.30.
Frivillig fest Vi får mad og hjælp fra IP. Smith. Vi sørger for borddækning og drikkevarer.

Sommerfest Festen starter kl. 16.00 og foregår kun på Tavlhøj i år.
Der er bestilt musik til kl. 16.00. Astrid spørger koret om de vil underholde.
Kirken sørger for plakater og anden information.
Vi holder et møde om de praktiske detaljer ca. 1 uge før festen.
6. Orientering fra kasseren
Fin økonomi.
Påskefrokosten gav overskud på kr. 1200,7. Orientering fra udvalgene
Kultur Vi talte om at der fremover skal være 4 faste arrangementer i kultuudvalget.
Mad og Musik i september
Julefrokost i december
Foredrag i februar
Påskefrokost i april
Sommerfesten er et arrangement alle deltager i planlægningen af.
Aktivitet/butik Udgår.
Info

Udgår.

Cafeteria Vejlederne skal være bedre til at meddele i køkkenet når de holder ferie samt når
de ikke kommer en dag pga. de aflyser eller er ude af huset.
Hus og Have De garderobeskabe der står i ”bryggeriet” skal fjernes. Bente finder ud af
hvornår og hvem der kan hjæpe.
Ellen har bevilliget kr. 1750,- til hegn (magen til det ved terrassen) ved bagindgangen.
Vi skal have malet toppen af gelænderet ved fordøren sort så det passer til resten.
Ellen undersøger om vi kan få et cykelskur.
8. Idekassen
Tom
9. EVT
Uge 29 er arbejdsuge.
Bente har meldt afbud til næste brugerrådsmøde.

Næste møde torsdag den 3. maj 2018
Ref. Bente

