TAVLHØJCENTRET

Højdedraget 1, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 7210 5282
brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk
www.tavlhoj.dk

Brugerrådsmøde
Torsdag den 1. november 2018
Deltagere: Else Marie Sørensen, Conny Lind, Bente Dahl, Karl Lambert, Anni Skjærlund,
Kristine Olesen, Per Andersen, Inger Kongsted, Sussie Bruun, Jørgen Munk Hansen
Afbud:

Astrid Pedersen, Kirsten Lind

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt.
2. Orientering til og fra Anja
Udgik
3. Orientering fra seniorrådet
Værdighedspolitikken opdateres og i den forbindelse laves der også en pårørendepolitik.
Budgettet er godkendt og der er afsat flere penge end sidste år.
4. Orientering fra Sussie
Økonomien hviler i sig selv, dog må der gerne komme mere gang i madsalget.
Sussie laver et oplæg til senior og handicapudvalget, som holder møde på Tavlhøj den 11.
januar 2019. En fra brugerrådet vil være guide ved rundvisning i vores dejlige hus.
Inger Kongsted laver et kort oplæg om vores hus og aktiviteter.
Per booker den lille sal til mødet.
5. Kasserens orientering.
Der er en god økonomi.
Vi har fået kr. 10.000 fra Y´s Mens Lillebælt til ting i huset.
Bridge har fået kr. 4000 til indkøb af nye borde
Sløjd har fået kr. 5000 bl.a. til indkøb af høreværn og andre ting de mangler.
Gymnastik får 1000kr til småindkøb.

Der er købt nyt gardin til motionscentret. Kr. 500,6. Orientering fra udvalgene
Kultur : Julefrokosten er på plads.
21. februar 2019 kommer borgmesteren og fortæller om fremtiden for Taulov/Skærbæk
området.
Køkken : Køkkenet kører fint. Det kan dog mærkes, når der er frafald af frivillige, så er vi
sårbare. Vi skal finde flere der kan hjælpe.
Vi har et godt samarbejde med Anja.
Info
: Inger K. formulerer en annonce til Tau-Bæk Nyt der fortæller om mulighederne i
vores cafe.
Butik : Bente sørger for at lave liste over frivillige, til næste år når den skal brugs til frivillig
festen.
Hus og have: Karl har fået en beskrivelse angående ansvarsområder for hus og have.
De er knapt færdige med at skifte vinduer.
Der er bestilt nye hækplanter til de steder der er huller.
Vi har mistet et havebord og 4 stole.
7. Siden sidst – orientering fra formanden
Der er cafetur på Tavlhøj mandag den 10.12. kl. 12.00
Det er stadig et problem med der er ulåste døre.
De 2 parkeringspladser til venstre for hovedindgangen sløjfes, så der bliver plads til cykler.
8. Kommende arrangementer
Generalforsamling. Vi gav forskellige input som vi synes skal med i beretningen.
9. Idekassen
Ansøgning fra sløjd
10. Eventuelt
Der var ikke noget til behandling.

Næste møde torsdag den 6. december 2018
Ref. Bente

