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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 5. oktober 2017 

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

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt 
 

2. Orientering fra Ellen Balleby 
Der bliver arrangeret en ny tur for brugerrådene og seniorrådet til næste år igen. 
Anne Marie er glad for turen rundt på alle 3 centre. 
Ellen arbejder for at vi kan få en køkkenmedarbejder 21 timer om ugen, når Inger H. 
går på pension næste år. 
Der må ikke sælges smørrebrød ud af huset. 
Ellen søger om, at vi kan få, en medhjælper nogle timer om ugen resten af året, 
grundet Sonja desværre stadig er syg. 
 

3. Orientering fra seniorrådet 
Jørgen orienterede om forskellige høringer. 
Elbokøkkenet er ved at blive renoveret. Derfor leveres maden fra Aabenrå. 
Venteliste på plejehjemsplads er faldet til 14. 
Venteliste på visitering til praktisk bistand er ved at være helt væk. 
 

4. Siden sidst – orientering fra næstformanden. 
De store ting i haven er næsten færdige.  Såfremt vejret arter sig vil resten blive lavet 
på tirsdag den 10. vi starter kl. 9.00 
Inger har haft en forespørgsel fra nogle sypiger, som gerne vil samles i den store sal 
hver onsdag eftermiddag. De medbringer selv det de skal bruge. De er orienteret om 
at de naturligvis skal have aktivitetskort. Inger melder tilbage når hun får tingene på 
plads. 
Inger har deltaget i formandsmøde. 
IP Smith har søgt om kr. 1500,- til julegaver. Godkendt. 



5. Kommende arrangementer 
Der er fælles brugerråsmøde den 11.10. her på Tavlhøj 
Seniorkursus om søvn den 12.10. 60 tilmeldte 
Kursus om brugen af el-cykler den 26.10. 
Fælles julefrokost den 7.12. Vi holder brugerrådsmøde fra 9-11 
Nytårskur for alle den 5.1.18. kl. 13-15. festudvalget laver plakat og planlægning. 
Conny køber ind. 
Frivillig fest. Emnet behandles på næste brugerrådsmøde. 
Skolebesøg bliver i uge 4 eller 5. fra 8.30 – 12.00. 
Der skal ryddes op i vores service. Dette gøres af Kristine og Bente den 25.10. kl. 
12.30. 
 

6. Kasserens beretning. 
Økonomien ser fin ud. 
 

7. Orientering fra udvalgene. 
 Kultur: Der er lavet billetter til foredrag med Hans Dall. 
 

Butik: I øjeblikket er det aktivitetskort der sælges. 
Hollzmann kommer den 31.10 
 
Info: Per og Kristine arbejder på at få fremstillet plakater til vores sommerfest. 
Per er indkøber manglende AV-udstyr. 
 
Køkken: Emnet blev behandlet under Ellens orientering. 
 

                Hus og have: Emnet er behandlet under formandens orientering. 
 

8. Idekassen 
Tom. 

 
9. Eventuelt. 

Det vil være en god ide, at have en rollator stående. Kristine har en vi må låne den 
bliver stillet ved bagdøren. 
Der er blevet efterspurgt et ur i salen. Anni undersøger om de evt. kan lavet et i glas. 
 
 
 

Næste møde torsdag den 2. november kl. 9.00 

 
 


