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

Brugerrådsmøde
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 09.00-12.00
Deltagere: Conny Lind, Bente Dahl, Kristine Olesen, Inger Kongsted, Else Marie Sørensen, Sussie
Bruun, Karl Lambert , Anna Petersen, Jørgen M. Hansen.
Afbud: Per Andersen, Kirsten D. Lind, Anni Skjærlund.

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde.
Godkendt.
2. Orientering fra Seniorrådet
Der var møde den 9. maj. Jørgen orienterede om forskellige punkter derfra. Bl.a. bliver der
gjort en meget stor indsats for at få flere ansat i hjemmeplejen.
3. Orientering fra Sussie
Henning Nis er vores ejendomsansvarlige og pedel, Henning kontaktes via Sussie. Jannick
Østengård har kigget på vores trapper udenfor og tager stilling til hvad der skal laves.
4. Orientering fra kasserer.
Conny gennemgik økonomien.
Der er brugt penge på frivillig festen.
Patchwork har fået de penge de blev bevilliget sidst.
5. Orientering fra udvalgene
Kultur: Intet nyt.
Aktivitet og butik: Butikken er lukket for i sommeren.
Info: Aflyst da Per er syg. Det blev aftalt at Karl Aage lægger de aktuelle ting ind til Per er på
benene igen.
Cafe: Cafeen kører fint.
Der har været en del arrangementer her på det sidste.
Hus og Have: Skiltet med P-forbudt er nu sat op ved pladsen til af- og pålæsning af
handicappede.
Karl har indhentet tilbud på at få fjernet stubbe i haven, kr. 1800,- incl. moms. Sussi har lovet
at betale via Ean nr.
Da det var en voldsom høj pris vi fik på materialer til et cykelskur, er Karl ved at undersøge

hvad et færdigt skur koster.
6. Siden sidst og orientering fra formanden
Der er tilmeldt 3 til at tage ind og hente diplomet for Mikro-Partnerskaber.
det bliver Inger, Kristine og Anna.
Der arbejdes på at arrangere et foredrag om at bo trygt.
Vi vil forsøge at få lavet et arrangement med portvinssmagning i løbet af efteråret.
7. Kommende arrangementer
Else Marie gennemgik den liste udvalget har udarbejdet over fordelingen af opgaver til
sommerfesten. Os der skal hjælpe til mødes på Tavlhøj torsdag den 13.06. kl. 09.00 og vi
fortsætter til vi har ryddet op.
8. Idekassen
Aktivitetsgruppen har nedlagt sig selv, men fortsætter under navnet Nørklegruppen.
9. Eventuelt
Else Marie fortalte om en rigtig god udflugt til Skærbæk, som hun havde været på med sit
hyggehold.

Næste møde Torsdag den 1. august.
Sussie har meldt afbud.
Ref. Bente

