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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 6. december 2018 

 
Deltagere:   Else Marie Sørensen, Conny Lind,  Bente Dahl, Karl Lambert, Anni Skjærlund, 

Kristine Olesen, Per Andersen, Inger Kongsted, Sussie Bruun, Jørgen Munk Hansen, 
Kirsten D. Lind, Astrid Pedersen, Anna Marie Pedersen. 

 
 
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Orientering til og fra Anja 
Der er styr på de sidste dage inden jul. 
Anja får en liste med de frivillige hun kan trække på i køkkenet. 
Det er fint at holde en maddag onsdag. Der var fint fremmøde til gule ærter onsdag den 5.12. 
 

3. Orientering fra seniorrådet 
Der udarbejdes en demenshandlingsplan i kommunen. 
Seniorudvalget er meget åben for evt. input, så går du med nogle tanker/erfaringer omkring  
hvad der kunne gøres bedre for de demente og deres pårørende, vil Jørgen Munk Hansen 
gerne høre fra dig. 
Jørgen har lovet at sende referatet fra senior rådets møder til Inger K 
 

4. Orientering fra Sussie 
Ingen bemærkninger omkring økonomi. 
I.P. Smith skal have nyt ventilationsanlæg og køkken og cafe er derfor lukket fra 1.1.2019 til 
10.02.2019. 
Det medfører at Janni kommer herud på Tavlhøj og hjælper 4-5 timer 2 gange om ugen. 
Sussie vil undersøge om vi kan få et cykelskur. 
 

5. Kasserens orientering. 
Fin kassebeholdning. 



Julestuen gav et overskud på kr. 4.600. 
Mobil Pay fungerer fint efter lidt startvanskeligheder. 
Der indkøbes lamelgardiner til dørene i havestuen. Sussie vil gerne betale dem. 
 

6. Orientering fra udvalgene 
Kultur :  Julefrokost :Brugerrådet møder kl. 10.00 for at dække bord. 
Vi talte om pladsfordelingen da sangkoret gerne vil underholde og de fylder en del. 
Sommerfesten regner vi med bliver den 13.06.2019. Tombola droppes og der bliver kun 
amerikansk lotteri. 
Bente taler med Ellinor ang. hvordan hun laver lotterisedler. 
Kirsten laver mad og drikkebilletter. 
 
Køkken : Er behandlet under punkt 2. 
 
Info : Vi har fået en henvendelse fra en clairvoyant, som gerne vil låne et lokale gratis. 
Dette er der sagt nej til. 
 Til den store sal skal der indkøbes en reol eller skuffemøbel til at opbevare head set og 
lignende i. 
Forstærkeranlægget fungerer ikke korrekt. Per har kontakt med Gandrup, som mener vi skal 
have en ny forstærker. Det vil koste ca. 3000,- + moms. Pengene er bevilliget. 
 
Butik : Ingen bemærkninger. 
 
Hus og have: Ingen bemærkninger. 
 

7. Siden sidst – orientering fra formanden 
Konstituering: vi fortsætter som hidtil, da der ikke var ændringer i brugerrådets 
sammensætning. 
Velkommen til Anna Marie som ny suppleant. 
Farvel og tak til Astrid for engagementet i brugerrådet. 
 
Jul på I.P.Smith bliver om eftermiddagen efter ønske fra brugerne. 
 
Martin Erdmann fra modeljernbane klubben har været for at se på evt. lokaler i vores kælder. 
De overvejer om det er noget for dem. 
 
Oprydning i kælder. Genbrug afhenter overskudsstole fra kælderen. Vi andre mødes den 30. 
januar for at rydde op. 
 
Micropartnerskab – Inger K. udfylder papirerne og melder os til. 
 
Fra lokalforeningspuljen har vi fået kr. 9.442,- som tilskud til vores frivilligfest. 
 

8. Kommende arrangementer 
Nytårskur:  fredag den 4. januar fra kl. 13-15. 



Anni bestiller kransekage og Conny bestiller bobler. 
Karl Aage sætter det på skærmen. 
Per laver opslag og sætter det i nyhedsbrevet. 
 

9. Idekassen 
Der er kommet et forslag om at vi får nye termokander. 
Sussie får Anja til at undersøge prisen. 
 

10. Eventuelt 
Sussie talte om forventningsafstemning både til og fra hende og brugerrådet. 
 
 

  Næste møde torsdag den 3. januar 2019 

 
 
Ref. Bente 


