TAVLHØJCENTRET
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7000 Fredericia
Tlf. 7210 5282
brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk
www.tavlhoj.dk

Brugerrådsmøde
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 10.00-12.00
Deltagere: Conny Lind, Bente Dahl, Anna Marie Pedersen, Anni Skjærlund, Kristine Olesen, Per
Andersen, Inger Kongsted, Jørgen Munk Hansen, Kirsten D. Lind, Else Marie Sørensen,
Sussie Bruun.
Afbud: Karl Lambert

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt.
2. Orientering fra Seniorrådet
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
3. Orientering fra Sussie
Sussie fortalte om forskellene på de forskellige arbejdsopgaver og honorering, der er på de 3
brugerråd på Øster Elkjær, Seniorhuset IPS og Tavlhøj.
4. Orientering fra kasserer.
Der er fortsat god økonomi, de løbende udgifter og ansøgninger fra holdene er betalt.
5. Orientering fra udvalgene
Kultur: Ved de store fælles frokoster skal der bedre styr på drikkevarer, både betaling og
afhentning i køkken.
Det blev besluttet at vi fremover sælger biletter til drikkevarer, vi spørger Karsten om han vil
stå for opfyldning og udlevering.
Sommerfesten den 13. juni starter i sognegården kl. 15.00 med kaffe og småkager.
KL. 17.00 er der mulighed for at få noget at spise og festen slutter kl. 19.00. Detaljeret
program kommer når de sidste detaljer er på plads.
Aktivitet og butik: der er intet nyt.
Info: Når man fremover tilmelder sig foredrag via hjemmesiden, får man en kvittering på at
man er tilmeldt.
Vi har fået de sidste ting, som brugerrådet havde efterspurgt til kopimaskinen, nu venter vi
på installation.

Cafe: intet nyt fra Anni.
Under Anjas punkt diskuterede vi de reaktioner, der har været på det nye forsøg med
bestilling og betaling af forplejning på alle eftermiddagsholdene.
Trods brok fortsætter vi indtil sommerferien.
Hus og Have: Udgår da Karl har meldt afbud.
6. Siden sidst og orientering fra formanden
De to foredrag vi lige har afholdt er gået rigtig med stort fremmøde.
Der må Ikke parkeres på fliserne tæt ved rampen, der skal være plads til kørestole og
gangbesværede, dog må man gerne holde der for af- og pålæsning.
Drøftelse af cykelskur må vente til næste gang, da Karl ikke er til stede.
Der er mange tilmeldte til Cafetur på Tavlhøj.
7. Kommende arrangementer
Vi barsler med et foredrag fra Syd Trafik, det bliver meldt ud når der er fastlagt en dato.
Frivillig fest: Bente sender en liste til Inger og Connie.
8. Idekassen
Patchwork har fået bevilliget kr. 400 til indkøb af nyt strygejern.
Brændeovnen til porcelæn er i stykker. Per undersøger hvad det vil koste at få den rep.
9. Eventuelt
Fra næste år er der atter tysk hold, Gerda Hørning har sagt ja til at blive underviser.

Næste møde Torsdag den 4. April
Ref. Bente

