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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 1. juni 2017 

 
Deltagere: Inger, Kristine, Elinor, Victor, Conny, Else Marie, Anni, Astrid, Bente. 
Afbud       : Ellen, Jørgen, Per. 
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt 
 

2. Orientering fra Ellen Balleby 
Udgår 
 

3. Orientering fra seniorrådet 
Udgår 
 

4. Siden sidst – orientering fra formanden 
Korskærparken spørger om vi vil starte et hold med porcelænsmaling helst tirsdag 
formiddag, da de meget gerne vil tage ud til os. Vi vil gerne have et hold, som kan 
starte efter sommerferien. 
Der er fælles brugerrådsudflugt i uge 38. 
I år er det os, der skal holde fælles brugerrådsmøde, det bliver den 11.10.2017. 
Der er søgt midler hos Velux Fonden til udskiftning af PCere. 
Der er bevilliget kr. 21.000 fra §18 midlerne til AV udstyr og et foredrag. 
Det er muligt at søge §78 midler til kursus for brugerråd. 
Kommunen forsøger at få en af busserne på hvide plader. 
Inger har været til formandsmøde sammen med Aja Sigvardsen, som er ny formand 
på Øster Elkær og Karen Birk, som er ny formand på IP Smith. 
På Øster Elkær er der en ”madammeklub” som laver forskellige aktiviteter. 
Den 5.juli bindes der blomster på IP Smith. 
Kommunen arbejder på at få lavet forsikring for frivillige. 
 
Butikkens åbningstider: Fremover vil vi holde længe åbent i butikken tirsdag 10-17. 
Kristine og Else Marie er i huset og passer butikken fra 13-15.30, derefter kommer en 
af os andre fra brugerrådet indtil kl. 17.00. 



Åbent hus, hvor langt er vi: Der er god tilslutning fra vejlederne til åbent hus med 
arbejdende værksteder lørdag den 26. august kl. 10.00 – 14.00. 
 
Aktivitetskort: Victor havde forskellige forslag med. Vi besluttede os for et kort, som 
er fortrykt med årstal, således der kun skal skrives aktivitetsnummer og navn på. 
 
Lokalefordeling: Fordelingen er ved at være på plads 
 
Skal vi søge midler fra værdighedspuljen: Vi søger midler til det hold Else Marie  har 
om tirsdagen.  
 
Rengøring osv. i uge 28: Der skal klippes hæk – vaskes trapper overalt i huset – male 
det sidste af trappeopgangen – male toilet – sat glidesøm under stolene i 
mødelokalet – der skal ses på bordopstillingen i salen – glas har 2 masker der skal 
sættes op i forgangen. 
Vi mødes hver dag kl. 9.00 fra mandag den 10. juli. Alle er velkomne til at deltage 
den tid man kan afse. 
 

5. Kasserens beretning: 
Det løber fint rundt. Der købes 2 nye stole til knipling. 
 

6. Orientering fra udvalgene: 
Kultur: God gril fest, med god opbakning. 
Mad og musik vil næste gang være kl. 12.00, frem for aften arrangement.  
 
Butik: Der er fin omsætning i butikken. 
 
Info: Udgår 
 
Køkken: Inger H. var med på denne del, således hun kunne blive opdateret på de 
datoer, vi for nuværende ved, der er arrangementer.  
Vi blev enige om at flytte julefrokosten til torsdag den 7.december. 
Inger H. har tilbudt at hjælpe i køkkenet den 26. august, når vi har åbent hus. 
 
Hus og have: Vi har fået en ny havemand, han hedder Børge. 
Tirsdag den 13. juni kommer Henrik og rydder op i de gamle buske. 
Der købes hegn til haven bl.a. for de penge og gavekort vi fik til indvielsen. 
Havepigerne skal have stor ros for det arbejde de gør. 
 
 

7. Kommende arrangementer: 
Vi fandt ud af de små ting der mangler, og har fået opgaverne fordelt, således vi er 
klar til den 8. juni. 
Fredag mødes brugerrådet kl.10.00 til evaluering 
 



8. Idekassen: 
Tom 
 

9. EVT.: Intet. 
 
 
 

Næste møde: Torsdag 10. august kl. 9.00 
Victor har meldt afbud. 

 
 
 
 


