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Brugerrådsmøde
Torsdag den 4. oktober 2018
Deltagere: Conny Lind, Astrid Pedersen, Karl Lambert,Kirsten Lind, Kristine Olesen,
Per Andersen, Inger Kongsted, Jørgen Munk Hansen, Sussie Bruun.
Afbud:

Anni Skjærlund, Else Marie Sørensen, Bente Dahl

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt
2. Orientering til og fra Anja
Anja vil gerne have en ud og kigge på kasseapparatet og give en grundig instruktion til alle
der bruger det.
Anja kontakter Greta om at hjælpe i køkkenet på tirsdage. Vi skal finde flere frivillige til at
hjælpe i køkkenet.
Der er en del, der tager et krus kaffe, men kun betaler for en kop, det skal vi være
opmærksomme på at sige til dem, der gør det.
Der må meget gerne komme lidt mere salg af mad. Vi kan evt. annoncere i Tau-Bæk Nyt.
Der skal også reklameres for at Tavlhøj kan bruges til forskellige generalforsamlinger og lign.
så vi kan få noget mere ind i huset.

3. Orientering fra Seniorrådet
Budgettet er vedtaget med flere penge til ældreområdet. Der er på nuværende nogle huller i
økonomien der skal lappes.
Behovet for plejecentre bliver der holdt øje med. Lige nu er der meget få på venteliste til
plejehjemspladser. På Hanneruphus laves nogle lejligheder om til aflastningspladser, der kan
bruges som en slags hospice.
Der skal findes nogle akutpladser med plejepersonale tilknyttet til de der ikke kan udskrives
fra hospital til eget hjem. Sundhedshuset koster en del penge, Lige nu er det indgangene der
renoveres. Der er flyttet nogle læger ind og flere forskellige funktioner er på vej.
Der er vedtaget en ny lov, så det nu er blevet nemmere at låne hjælpemidler.

4. Orientering fra Sussie
Informationer om forsikring af frivillige. Kommunen har lavet en forsikring så de frivillige nu
er forsikret på arbejdsskade lignende forhold.
Sussie informerede om persondataforordningen og hvordan vi forholder os til den. Bente og
Inger er i gang med at udfylde og registrere en hel del omkring det.
Vi skal prøve at få mere salg i cafeen.
5. Orientering fra kasserer
Pæn økonomi lige nu. Vi drøfter om vi skal have en mobil telefon til at bruge til Mobile Pay i
butikken Conny undersøger muligheder.
6. Orientering fra udvalgene
Kultur: Mad & Musik med 42 gæster + orkestret. Fin dag. Er i gang med at planlægge
julefrokosten.
Aktivitet og butik: Planlægger julestue. Der er kommet en forespørgsel om brug af ovnen til
brænding af porcelæn. Der skal betales Aktivitetskort og 100kr for en sæson for at kunne
bruge ovnen.
Info: Det er en god ide at kontakte Fredericia Dagblad for at få noget omtale af Tavlhøj. Per
har en kontakt han kan bruge. Vi skal have omtale af vores julestue i både dagbladet og
Elbobladet. Facebook og Din Landsby kan også bruges.
Cafe: Vi forsøger sammen at dække vagterne nu, hvor der er frafald pga. sygdom.
Hus og have: Snerydning Sussie undersøger, hvem der tager sig af den opgave. Der er plantet
lidt nye planter i haven der kan bruges til at plukke ind af. Der er forsvundet et bord og en
havestol fra terrassen. Listerne på vinduerne er næste færdige, der mangler nogle oppe på
øverste etage, som er svære at komme op til. Sussie undersøger om der er nogle muligheder
for at få det lavet.
7. Orientering fra formanden
Vi har tilbudt at hjælpe kirken med nogle arrangementer mens Sognegården bygges om. Vi
har haft to større arrangementer og der kommer flere. Kort omkring den kommende
generalforsamling.
8. Kommende arrangementer
Digital arv den 10/10 kl. 14 Vi mødes kl. 11 til borddækning og klargøring.
Inger byder velkommen.
Fremstilling af juledekorationer torsdag den 22. november
Julestue søndag den 25. november kl. 13
9. Idekassen: Tom
10. Eventuelt: Intet

Næste møde torsdag den 1. november 2018
Ref. Inger Kongsted

