Brugerrådets beretning for 2016 – 2017
 Så må vi konstatere at endnu et år er gået igen med en masse spændende
udfordringer.
 Byggeriet har fyldt rigtig meget de sidste to år, men nu er det heldigvis
færdigt, og vi havde en rigtig dejlig dag med indvielse af vores flotte nye sal.
Maden der blev serveret den dag var fremstillet af Sonja og Inger i vores eget
køkken, det var bare så lækkert.
Det viste sig i økonomien omkring byggeriet, at der blev penge til en foldedør,
som nu er sat op.
Haven er stort set færdig, det har været et større projekt, men heldigvis har
vi været nogen til at hjælpe hinanden med at få det lavet, og vi synes bestemt,
det ser godt ud nu.
Læhegn og planter rundt om terrassen er finansieret med penge, vi har fået på
gavekort til indvielsen og salg af vores gamle havetraktor.
Det sidste omkring byggeriet er, der kom folk fra byggefirmaet og lagde de
fliser om, der ligger hen over plænen, de var begyndt at vippe, efter de store
maskiner havde kørt på plænen, det var en opgave, som vi ikke selv havde
kræfter til at klare.
Udhænget på indgangspartiet og elevatortårnet er malet så det nu passer i
farven til det nye byggeri. Det er kun ristene langs væggen ude på terrassen,
der mangler. Så må vi vist erklære det store projekt som helt færdig.

 Vi har gennem §18 fået midler til at få AV udstyret her i salen etableret. Vi
har selv lavet det og dermed fået pengene til at række lidt længere, det er
snart færdigt.
 Vi har godt gang i brugen af salen, der er nogle hold herinde i hver uge. Vi har
haft forskellige arrangementer her siden indvielsen. Jeg kan nævne
 Besøg fra Tønder Kommune med frivillige fra de forskellige
aktivitetscentre. De fik en rundvisning i huset og orientering om
hvordan huset fungerer. De var meget duperet over vores center, og
måden det kører på.
 Påskefrokost i foråret med flot deltagelse
 Grillfest med musik, der var også god deltagelse
 Sommerfesten i samarbejde med kirken. Vi er allerede i gang med at
tænke tanker omkring sommerfesten næste år.
 Vi har to gange haft besøg af gruppen med ensomme. Vi er en gruppe
frivillige fra brugerrådene på IPS. Øster Elkjær og Tavlhøj, der har









startet sådan en gruppe op med fælles spisning for ældre, der er
ensomme.
Mad & musik det er da en tradition vi må fortsætte med
Fælles brugerrådsmøde med alle brugerråd, seniorråd og socialudvalget,
hvor vi udveksler erfaringer og fortæller nyt fra hinandens
arbejdsområder.
Seniorkursus om søvn med 80 deltagere
Fantastisk åbenhus dag hvor vi fik nye brugere, det var en dejlig dag og
stor tak for den store opbakning fra jer alle. Vi håber på at kunne
arrangere sådan en dag igen næste år.
Hans Dall har lige været og fortælle om Dødens Gab

 De næste ting, vi har i kalenderen, er den kommende julestue, som i år foregår
søndag den 26. november. Lige før advent så I kan købe adventskransen her.
Sidste år havde vi en rigtig fin juelstue, det skal vi da også gerne have i år.
 Husk at tilmelde jer til juleturen den 6. december se opslag.
 Vi har vores fælles julefrokost torsdag den 7.dec. Der laves ikke små
julefrokoster til holdene i år, vi kan ikke klare det, da vores køkken bemanding
er uvis. Vi tilbyder at, hvis I tilmelder jer holdvis til fælles julefrokosten, vil vi
forsøge at samle jer holdvis ved bordene.
 Vores nytårskur bliver ikke, som den plejer at være med spisning for alle
frivillige. Vi inviterer alle brugere af huset til et glas bobler og kransekage
fredag den 5. januar kl 13-15 se opslag. De frivillige vil vi fejre en dag i foråret
med en fest, hvor vi takker for året, der er gået. Det kommer i til at høre
nærmere om.
 Omkring køkkenet kan jeg sige at Sonja stadig er sygemeldt og sandsynligvis
ikke kommer tilbage igen. Inger er langtidssygemeldt og kommer højst
sandsynlig først igen efter nytår. Vi har besluttet at droppe den varme mad
med menuplan hver dag, men vi vil forsøge at lave lune retter mandag og
tirsdag. Det har været noget af en udfordring at holde gang i køkkenet, der er
blevet trukket meget på frivillige og i høj grad på brugerrådet, men nu håber vi
det løser sig.
Den gode nyhed er at vi får hjælp i køkkenet 19 timer ugentlig af Jette.
Det har vi lige fået på plads
Jette skal være her 5t. mandag 7t. tirsdag 7t. torsdag. Vi må prøve at få løst
onsdag formiddag.
Hvis nogen vil give en hånd med en gang imellem er i meget velkommen, det
handler primært om at passe kassen og hjælpe med opvask.
Jette har dårlige ben, hvilket gør at hun har en arbejdsstol med, som hun vil

skulle sidde på ind imellem, så i skal ikke undre jer, hvis hun sidder ned og
arbejder.
 I sommer søgte vi Veluxfonden om støtte til nye computere og fik ca. 70.000
nu har vi et rigtig dejligt EDB lokale, så der er mange muligheder med de nye
maskiner. De gamle pcèr er næsten alle solgt. Jeg mener, der er en stationær
og en bærbar tilbage.
 I september var alle brugerråd og seniorrådet i kommunen på en dejlig tur til
Filsø hvor vi fik en spændende guidet tur. Dernæst kørte vi til Blåvand og
nogen tog videre ud for at se Tirpitz. En dejlig dag.
 Jeg skal lige nævne endnu en af vore succeser, vores samarbejde med skolen
Det plejer at værre nogle dejlige dage med de unge mennesker, fra skolens
side har de spurgt, om vi vil gentage det, vi har aftalt at der kommer tre
klasser i uge 4 henholdsvis mandag – tirsdag – torsdag. Vi håber i vil være med
til at bakke op om projektet endnu en gang.
 Det har været et stort arbejde med det nye system omkring aktivitetskortene,
men der skal lyde en stor tak til jer alle for i har taget så pænt imod det nye
og samarbejdet med os. Vi har nu udstedt 330 aktivitetskort indtil videre. Vi
regner med at det vil blive noget nemmere fremover. Det medfører også at vi,
som noget nyt kan sende nyhedsbreve til jer, så i kan blive orienteret meget
hurtigere. Vores hjemmeside er også oppe at køre igen.
 Vi har igen i år haft en arbejdsuge i huset, hvor der blev gjort ekstra rent,
pudset vinduer, ryddet op hist og pist, klippet hæk og flere andre ting. En stor
tak skal lyde til de, der altid stiller op, og vi har selvfølgelig altid plads til
ekstra hænder. Det er ikke kun hårdt arbejde vi hygger os med det.
 Men det er ikke nok, at vi en uge hver sommer går og laver noget ekstra, vi er
alle nødt til at hjælpe hinanden med at holde huset pænt eks tørre borde af og
feje gulv, når vi forlader lokalet. Det er træls at være dem, der kommer
bagefter, hvis det er fyldt med kaffepletter på bordene og krummer på gulvet.
Så husk her i huset hjælper vi hinanden, det er ikke kun vejledernes ansvar, vi
har alle et ansvar.
 Tak til alle frivillige der giver en hånd med på den ene eller anden måde. Til
undervisere/vejledere der hver uge stiller op til deres hold. I år vil jeg specielt
nævne havepigerne, der har været med til at gøre et kæmpe stykke arbejde
for at få haven færdig, stor tak til dem.

 Her et lille ønske om at flere vil stille op som frivillig, der er hårdt brug for
hjælp enten lille eller stor alt efter, hvor meget du kan overkomme.

 En stor tak skal lyde til brugerrådet for deres store indsats i året der gået og
ikke mindst deres ægtefæller, som gør en enorm indsats for at få Tavlhøj til
at fungere. Tusind tak. Jeg synes vi sammen skal give en klapslave for det store
arbejde vi alle sammen gør for Tavlhøj.

 Tak for året der er gået, vi ser frem til et dejligt samarbejde i det kommende
år.

Tavlhøj den 15. november 2017
Inger Kongsted

