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Brugerrådsmøde
Torsdag den 7. februar 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, Else Marie Sørensen, Sussie
Bruun.

Afbud: Anna Marie Pedersen.

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt.
2. Orientering til og fra Anja
Fremover skal holdene bestille kaffe/rundstykker/kage ved aktivitetens start, så pakker Anja
en vogn og kører hen til lokalet med den på den måde håber vi at minimere køen ved kassen.
Vi henstiller alle brugere til at medbringe kontanter/småpenge, da der så betales samlet og
ikke enkeltvis ved kassen.
Træning er på eget ansvar, og der må ikke trænes alene. Det er ikke Anja der skal holde
opsyn med dem der træner. Der sættes en seddel op, hvor det tydeliggøres at personale og
frivillige på Tavhøj ikke har tilsynspligt eller noget ansvar for træningsrummet.
3. Orientering fra seniorrådet
Kommunen arbejder meget med forskellige tiltag for at undgå at komme til at mangle varme
hænder. Uddannelse - ændring af arbejdsgange.
Der er kommet ny kvalitetsstandard for personlig pleje. Den kan hentes på kommunens
hjemmeside.
Der er 55 der venter på plejehjemsplads. Det er kun de 13 der er omfattet af den 2 mdr.s
garanti, da de resterende søger på et bestemt plejehjem og dermed ikke er omfattet af
garantien.
4. Orientering fra Sussie
Stor ros til brugerrådet for deres store engagement og støtte til målgruppen for Tavlhøj.
Der er lavet en statistik, der viser at vi på Tavlhøj har fat i ca. 1/3 af de pensionister, der bor i
Taulov sogn.
Vi talte en del om økonomi, herunder særligt MobilPay, hvor der er nogle områder, vi der
arbejder i køkkenet, skal være særligt opmærksomme på.

5. Kasserens orientering.
Det fungerer fint med MobilPay i butikken og betalingerne på de forskellige aktiviteter.
Der er brugt penge på et skab til salen og nytårskur.
6. Orientering fra udvalgene
Kultur : Arrangementet med viceborgmesteren er på plads.
Påskefrokost bliver onsdag den 27.3.
Vi er begyndt at arbejde med sommerfesten. Tarpgaard har sponsoreret 4 skilte der kan
sættes op ved indfaldsvejene.
Jytte Birkemose indtræder i kulturudvalget i stedet for Astrid Pedersen.
Køkken : Anja har fri i uge 7. Anni har lavet en vagtplan, således der kan serveres kaffe.
Køkkenet kører godt under Anjas ledelse.
Anni Andersen har lovet at hjælpe fast i køkkenet torsdag formiddag.
Info
: Der er mange brugere af nyhedsbrevet.
Der har været lidt indkøringsopgaver med den nye kopimaskine. Den gamle afhentes hurtigst
muligt.
Butik

: Mælkejungen er tømt og de godt 7.000 er sat i banken.

Hus og have: Det er kun småting, da det jo stadig er koldt.
7. Siden sidst – orientering fra formanden
Bente og Inger arbejder stadig med dataforordningen.
IP Smith og arbejdsgruppen omkring juleaftens arrangementet har takket for tilskuddet til
julegaver.
Hørekonsulenten var ikke særlig besøgt, så de er flyttet ind i Sundhedshuset. Det er muligt at
aftale et hjemmebesøg ved at kontakte dem.
Det er desværre sket et par gange, at der er faldet en lampeskærm ned inde i den store sal.
Pedellen Daniel er på opgaven.
Cykelskur - Karl og Søren laver en tegning med ønsket placering samt prisoverslag og sender
det til Inger, som sender videre til Sussie
13. marts er der et arrangement for demente med musik og dans, hvor der ventes ca. 70
personer. Køkkenet skal levere smørrebrød og drikkevarer.
Det gik rigtig fint med oprydningen i kælderen, vi var en flok flittige mennesker, der fik det til
at se rigtig pænt ud dernede.
Der var ikke mange til Nytårskuren. Brugerrådet skal melde mere tydeligt ud, at det er for alle
brugere.
Vi var ikke helt tilfredse med hjælpen fra IPS i januar måned, vi havde nok forventet noget
mere end det vi fik.
Der er blevet spurgt om man må lave ting til eget brug i Kreaktiv og der var bred enighed om,
at det må man godt. Da der ikke skal produceres til tombola mere til sommerfesten, men kun
til amerikansk lotteri og meget gerne til salg i butikken.

8. Kommende arrangementer
Viceborgmesteren på besøg. Vi mødes kl. 12.30 for at gøre klar.
9. Idekassen
Der var intet.
10. Eventuelt
Vi vendte forskellige emner udenfor referat.

Næste møde torsdag den 7. marts 2019
Ref. Bente

