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Brugerrådsmøde
Torsdag den 7. juni 2018
Deltagere: Else Marie Sørensen, Conny Lind, Astrid Pedersen, Bente Dahl, Karl Lambert,
Kirsten Lind, Kristine Olesen, Per Andersen, Inger Kongsted, Sussie Bruun.
Afbud:

Anni Skjærlund, Jørgen M. Hansen

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Der var skrevet at butik åbnede den 20.8. dette var en misforståelse den åbnede først 3.9.
Herefter blev referatet godkendt.
2. Orientering fra Seniorrådet
Udgik
3. Orientering fra Sussie
Forventningsafstemning, da det Sussies første reelle møde.
4. Siden sidst – orientering fra formanden
- Bente stopper som formand for Hus- og haveudvalget. Karl har sagt ja til at overtage.
- Kirsten træder ind i Infoudvalget.
- Det er desværre ikke lykkedes at finde undervisere til sprogholdene
- Inger K. og Ellinor overtager gymnastikholdet, da Ingrid desværre har måttet stoppe.
- Anni Skjærlund er syg og Anja siger til når der er brug for hjælpere.
- Næste formandsmøde vil bl.a. omhandle persondataforordningen.
- Der er blevet foreslået, at vi afholder nogle temadage fælles med de andre brugerråd
fremfor udflugt.
- Der er kommet en ansøgning fra ølbryggerne om køb af et køleskab. Pris ca. 5000,-.
Det blev bevilliget mod at de fremover betaler kr. 50,- pr. person pr. ½ år.
- Plankeværket omkring miljøstationen skal males Antrazit grå. Karl sørger for dette.
- Frivillig fredag skal vi huske selv at melde os til.

Opstart og åben hus:
Det blev besluttet at fremover skal opstart og åben hus være på samme dag, samt butikken
skal have dagligt åbent fra den dag.
På næste møde vil vi beslutte, om det skal være en hverdag eller en lørdag, samt om vi skal
tilbyde rundvisninger i huset, på denne dag.

5. Kommende arrangementer
Mad og musik – det hele er på plads
Den digitale arv – der er for nuværende 80 tilmeldinger og vi kan max. være 100.
6. Kasserens beretning
Kassebeholdningen er støt stigende idet der er godt gang i salg af aktivitetskort.
7. Orientering fra Udvalgene
Kultur: Er behandlet under kommende arrangementer.
Butik: Vagtplan er på plads, og det kører fint.
Køkken: Er behandlet under formandens orientering
Info: Vi talte om lokaleplanlægning i forhold til, hvornår vi kender holdenes start og
sluttidspunkt. Vi forsøger at gøre det lidt nemmere med reservationerne.
Forstærker i lille sal er stået af. Per undersøger mulighederne for rep. eller pris på nyt.
Hus og Have: Behandlet under formandens orientering.
8. Idekassen
Tom
9. Eventuelt
intet.

Næste møde torsdag den 4. oktober 2018
Ref. Bente

