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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 7. juni 2018 

 
Deltagere: Else Marie Sørensen, Conny Lind, Anni Skjærlund, Astrid Pedersen, Jørgen Munk, 

Bente Dahl, Karl Lambert, Kirsten Lind,  Kristine Olesen, Per Andersen, Inger Kongsted. 
 
Afbud: Ellen Balleby, Sussie Bruun  
  
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt 
 

2. Orientering fra Seniorrådet 
Jørgen gennemgik reglerne for tilskud til pensionistforeninger.  
 

3. Siden sidst – orientering fra formanden 
Anja skal på IP i uge 26 og 32. 

Tavlhøj køkken åbner igen den 7. august. 
Der skal sættes net for køkkenvinduerne, så de kan stå åbne. Henning(pedel) undersøger. 

Kælderen( beskyttelsesrummet) ved siden af værkstedet må ikke bruges. 
Der er kommet en forespørgsel på opstart af beton-hold fredag formiddag. 

Gurli vil stå for holdet. Dette blev godkendt. 
 

4. Kommende arrangementer 
Sommerfest: Programmet blev gennemgået, så alle vidste hvad de skulle lave. 
Arbejdsuge: Det bliver mest rengøring, specielt trapperne trænger. Ruder og lister skiftes ud i 
vinduerne en del steder. Det er i uge 29. 
Åbent hus: Der er kaffe fra kl. 9.00 og arbejdende værksteder fra kl. 10.00.  
Inger undersøger, hvilke værksteder der vil være med. 
 

5. Kasseren beretning. 
Der er brugt en del penge på festen for frivillige . Økonomien er stadig god.  
 



6. Orientering fra udvalgene. 

Kultur: Mad og musik er flyttet til den 26.09.2018 
Der skal laves en ”køreplan” for sommerfesten. Inger og Bente udarbejder en sådan.  

Butik og aktivitet: Butikken lukker ned i dag og åbner igen den 6.08. 

Info: Det næste blad er på plads. 
Køkken: Kører rigtig godt med Anja ved roret. Vi er meget glade for hende. 

Hus og have: Stor ros til de folk der holder haven så pæn. 
Glas og lister er bestilt. Bente sørger for maling til vinduer, lister, gelænder. 

 
 

7. Idekassen 
Tom 

 
8. EVT 

Opstarten bliver den 20.08.2018. Vejlederne fra 9.00 – 10.00 og brugerne fra 10.00 – 12.00. 
Afbud til næste møde fra Bente 

 
9.  

 

  Næste møde torsdag den 2. august 2018 

 
 
Ref. Bente 


