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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 5. september 2019 kl. 09.00-12.00 

 
Deltagere:    Conny Lind,  Bente Dahl, Kristine Olesen, Inger Kongsted, Else Marie Sørensen,  Karl 
Lambert , Anna Petersen, Per Andersen, Kirsten D. Lind, Anni Skjærlund, Sussie Bruun, Jørgen M. Hansen 
 
 

                          
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra Sussie 
Der er endnu ikke fundet en medarbejder, som kan hjælpe os i nogle timer om ugen. 
Den fælles Julemiddag på IPS bliver igen i år kl. 13.00, da de fleste er glade for ikke at skulle 
ud om aftenen. 
Det var en god artikel der var i pensionistavisen omkring de 3 centre. 
Økonomien er blevet bedre i cafeen. 
 

3. Orientering seniorudvalget 
 Der var seniorudvalgsmøde den 16. august. Her fik de bl.a. en orientering omkring 
budgetproblemer på plejehjemmene. 
Hjælpemidler og kommunikation er flyttet til sundhedshuset. 
Der er Demensmesse den 24.09. 
 

4. Orientering fra kasserer 
Kontoen vokser i øjeblikket, hvor der er tilmelding til den nye sæson. 
  

5. Orientering fra udvalgene 
Kultur: Mad og musik bliver med frokost. Husorkesteret kommer og spiller. 
Julefrokosten bliver uden musik. 
Butik og aktivitet: Lige nu er det mest tilmeldinger de beskæftiger sig med. 
Info: Der er ikke så mange tilmeldinger til arrangementet med Syd Trafik på nettet. Vi blev 
enige om at det er en tilvænnings sag. Man er naturligvis også velkommen til at tilmelde sig i 
butikken. 
Per vil gerne have hjemmesiden shinet op. Kirsten og Inger lovede at hjælpe med gode 
forslag. 



Per har lavet plakater til åbent hus og portvinssmagning. Der kommer annoncer i Tau-Bæk 
nyt og på Min Landsby 
Køkken: Anja har lavet sedler så de enkelte hold skal lave en samlet bestilling til deres 
morgenkaffe. 
Anja er meget økonomisk og dermed med til at skabe overskud i cafeen. 
Hus og have: Trappetrin udenfor er repareret af kommunen. 
Karl arbejder med en løsning på cykelskur. 
 

6. Siden sidst og orientering fra formanden 
Flot annonce i Elbobladet. 
Opstarten gik fint. 
Tæpperne i kælder i hyggehulen er campingtæpper. Der bliver købt et skab til at sætte under 
vasken inde i hyggehulen. 
Frivilligcentret holder åbent hus den 27. september. Bl.a. bliver årets ildsjælspris uddelt. 
 

7. Kommende arrangementer 
Syd Trafik: Vi mødes kl. 12.00, Conny og Else Marie sælger kaffebilletter. 
Mad og musik: Vi mødes 10.45. 
Opstilling Ellinor, Jytte, Kristne, Helge og Per.  
Servietter foldes af Anny. 
Conny sælger billetter til drikkevarer og Per står for udleveringen. 
 

8. Idekassen 
Tom 
 

9. Evt. 
Der blev talt om forskellige emner. 
 

 

Næste møde Torsdag den 3. oktober 2019 
 
 
 

Ref. Bente 


