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

Brugerrådsmøde
Torsdag den 1. maj 2019 kl. 10.00-12.00
Deltagere: Conny Lind, Bente Dahl, , Anni Skjærlund, Kristine Olesen, Per Andersen, Inger
Kongsted, Kirsten D. Lind, Else Marie Sørensen, Sussie Bruun, Karl Lambert , Anna Petersen, Jørgen M.
Hansen

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt.
2. Orientering fra Seniorrådet
Seniorrådet har gennemgået planerne for sundhedshuset.
På sidste møde havde de besøg fra plejens administration, for at høre nærmere om de
opgaver som de har med at få enderne til at nå sammen når dagens vagt begynder for
hjemmehjælperne.
I forbindelse med demens handleplanerne er der kommet mere fokus på de pårørende.
Der er ændret på reglerne for ansøgning til §18 midlerne.
De har haft en snak om aflastningspladser, da Fredericia kommune ikke har nogle, når
behovet opstår, klares det med døgnpleje i hjemmet.
3. Orientering fra Sussie
På et formandsmøde for de 3 centre blev det besluttet at, den fælles udflugt til et relevant
sted, skal flyttes til efteråret. Det fælles møde med politikere flyttes så til foråret.
Vi skal huske at give Sussie et praj når vi køber ind på EAN nummeret.
Der er ansat en ny pedel pr. 1. maj.
Sussie arbejder for at vi måske kan få lidt mere betalt hjælp, til køkken og have. Der er endnu
ikke en helt endelig plan.
4. Orientering fra kasserer.
Der har ikke været mange udgifter den sidste måned.
Her i maj kommer der udgifter til frivillig festen.
Patchwork har fået bevilliget kr. 1500,- til nye plader til skæremaskinen.
5. Orientering fra udvalgene
Kultur: Intet nyt.
Aktivitet og butik: Intet nyt.

Info: Der kommer nyhedsbrev i næste uge. Emner blev diskuteret.
Hjemmesiden er blevet rettet således at formularen til Webmaster kommer til Per.
Der skal en ny ovn til porcelænsmaling og holdet er for lille til den udgift. Holdet stopper
derfor, og vi kan evt. henvise til Øster Elkær.
Der er indsendt annonce til Taubæk Nyt angående sommerfesten.
Per har bestilt mikrofon til den store sal.
Cafe: Cafeen kører fint.
Der har været mange arrangementer her på det sidste.
Hus og Have: Grundet orlov på kommunen har de endnu ikke taget stilling til reparation af
trappen ned foran motionscentret, samt reparation af vores sokkel.
Der er nogle store stubbe i bedet foran. Karl får undersøgt hvad det vil koste at få dem
fjernet.
Skilt m. parkering forbudt er kommet og sættes op ved fliserne foran den store sal.
Karl har fået tilbud på materialer til cykelskur. Prisen var væsentlig højere end forventet, så
han indhenter et tilbud et andet sted.
6. Siden sidst og orientering fra formanden
Vi har fået et tip om et arrangement med en stand up komiker og øl smagning, det vil vi
forsøge om vi kan få op og stå i efteråret engang.
Conny og Anni henter diplomet som viser at vi nu er en del af samarbejdet der hedder Mikro
partnere.
Det blev besluttet at vi gerne vil lægge lokaler til den årlige influenza vaccination.
Der har været en forespørgsel omkring åbent hus, det vil vi afholde torsdag den 10.oktober,
når alle hold er godt i gang. Nærmere vil komme når vi har planlægningen klar.
7. Kommende arrangementer
Frivilligfesten er på plads.
Vi fik et par detaljer mere på plads angående sommerfesten.
8. Idekassen
Tom
9. Eventuelt
Forskellige emner blev vendt.

Næste møde Torsdag den 6.juni.
Kirsten har meldt afbud.
Ref. Bente

