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Brugerrådsmøde
Torsdag den 2. august 2018
Deltagere: Else Marie Sørensen, Conny Lind, Anni Skjærlund, Astrid Pedersen, Jørgen Munk,
Karl Lambert, Kirsten Lind, Kristine Olesen, Per Andersen, Inger Kongsted.
Afbud:

Bente Dahl, Sussie Bruun

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt
2. Orientering fra Seniorrådet
Seniorrådet har besøgt Othello.
Har fået en orientering og info om Elbokøkkenet og deres ”virke”
Der er drøftet ventelisten til plejehjem den er på 53 lige nu. Det er vedtaget at der oprettes
13 nye pladser.
3. Siden sidst – orientering fra formanden
Meget stille periode.
Vi har modtaget støtte fra Tryg fonden. Vi får tilsendt cykelhjelme og der skal købes
gangstave. Til vores cykel og gå projekt.
Vi havde en rigtig dejlig sommerfest med ca. 150 gæster. Godt musik en helt igennem god
oplevelse. Der er selvfølgelig nogle ting, der kan optimeres, det vil der altid være.
Vi har lavet en arbejdsplan for sommerfesten, som selvfølgelig kan revideres løbende, men
den kan bruges, som en husker til sommerfesterne fremover.
I uge 29 havde vi nogle gode arbejdsdage, hvor der blev lavet rigtig mange ting i huset. Ekstra
rengøring, vinduespudsning, lidt maling hist og pist, skiftet glas i nogle vinduer, ordnet have
og meget mere. Vi arbejdede (og svedte bravt) mandag og tirsdag. Mandag var vi 21 i gang
forskellige steder i huset. Så en stor tak til alle involverede. Vi blev ikke helt færdige med
vinduerne, da de bestilte materialer ikke nåede at komme.

4. Kommende arrangementer
Opstart mandag den 20.august kl. 9 for vejledere med morgenkaffe og gensidig orientering.
Vi skal snakke åbenhus og åbne/låse døre.
Kl. 10-12 er der åben for indskrivning til de forskellige hold.
Lørdag den 25. august fra kl. 10-14 holder vi åbenhus, hvor alle kan komme og se vores hus.
5. Kasserens beretning.
Økonomien er fornuftig.
6. Orientering fra udvalgene.
Kultur: Mad & musik den 26.09.2018 er udvalget er i færd med at arrangere. De aftaler menu
med køkkenet. Husorkestret spiller. Der er udarbejdet en køreplan for sommerfesten.
Kulturudvalget er tovholder og uddelegerer opgaverne.
Butik og aktivitet: Åbner igen den 20.08.
Info: Der er sendt info til Pensionistavisen. Annonce og opslag om Den digitale arv er på
plads. Tilmeldingsliste til Den Digitale arv ligger i butikken. Brugerrådet har gennemset bladet
og fået det rettet til, så Per kan gøre det færdigt.
Køkken: Anja starter igen den 7.august
Hus og have: Stor ros til de folk der holder haven så pæn. Der mangler nogle glas og lister de
sættes i når de kommer

7. Idekassen
Tom
8. EVT

Næste møde torsdag den 6. september 2018
Ref. Inger

