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

Brugerrådsmøde
Torsdag den 3. januar 2019 kl. 9-11
Deltagere: Conny Lind, Bente Dahl, Karl Lambert, Anni Skjærlund, Kristine Olesen, Per Andersen,
Inger Kongsted, Jørgen Munk Hansen, Kirsten D. Lind, Anna Marie Pedersen.
Afbud: Else Marie Sørensen, Sussie Bruun

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt.
2. Orientering til og fra Anja
Mangler hjælp i køkkenet tirsdag og torsdag.
Blev løst ved at Anne tager tirsdag formiddag, Anna Marie tager tirsdag eftermiddag
Vi er 3 der deler torsdag formiddag, Inger A. tager torsdag eftermiddag.
Der mangler generelt folk der vil komme et par timer engang imellem, da køkkenet er meget
sårbart ved sygdom og ferie. Det drejer sig kun om ekspedition, så Anja kan koncentrere sig
om madlavningen.
Der er problemer med MobilePay. Anja får Sussie til at hjælpe med at undersøge, hvor
problemet ligger.
Anja og Anni bestiller nye termokander.
3. Orientering fra seniorrådet
Der har været indvielse af Orangeriet på Othello.
Demenshandlingsplanen er under udarbejdelse.
Værdighedsplanen er ændret, så der specifikt er nævnt pårørende og en værdig død.
Der er 64 på venteliste til plejehjem. Der er en garanti på 2 mdr. og denne overholdes. De
fleste der står på ventelisten er folk, der ønsker et bestemt plejehjem, så bortfalder
garantien.
4. Orientering fra Sussie
Udgår
5. Kasserens orientering.
Fin kassebeholdning.
Julefrokosten gav et overskud på kr. 1800,Vi har givet kr. 1500,- til julegaver til juleaften på IP Smith.

Per og Conny køber ny reol/møbel til den store sal.
6. Orientering fra udvalgene
Kultur : Udgår
Køkken : Er behandlet under punkt 2.
Info
: Der er lavet indlæg til TauBæk nyt angående Borgmesterbesøget og Demens
foredraget.
Anlægget i den store sal virker nu.
Butik

: Ingen bemærkninger.

Hus og have: Ingen bemærkninger.
7. Siden sidst – orientering fra formanden
Ny mødestruktur: Fremover er mødet fra 9.00 – 11.00.
Julefrokost: Det skal meldes mere klart ud at man først er tilmeldt, når man har betalt. Der vil
ligge lister i butikken, så man kan tilmelde sig på sit hold, det er ikke vejlederne der tilmelder.
Julefrokosten er KUN for brugere med aktivitetskort..
Demensforedraget bliver onsdag den 13. marts.
Cafetur bliver i januar her på Tavlhøj da IP Smith er lukket på grund af køkkenrenovering.
Vi starter et nyt hold med Cafe´ture op her på Tavlhøj, det er den anden mandag i hver
måned.
Vi fik en opdateret kalender.
8. Kommende arrangementer
Der er nytårskur i morgen den 4.1. fra kl. 13-15
Skolebesøg er fra 8.30 -12.00 på følgende datoer torsdag den 24. januar, mandag den 28. og
tirsdag den 29. januar. Tilmeldingsliste kigger i forhallen.
9. Idekassen
Der var intet.
10. Eventuelt
Vi vendte forskellige emner udenfor referat.

Næste møde torsdag den 7. februar 2019
Ref. Bente

