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Referat Brugerrådsmøde 
Torsdag den 5. december 2019 kl. 09.00-12.00 

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

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra Seniorrådet  
Udgår 
 

3. Orientering kasserer: 
Julestuen gav et overskud på kr. 4.117, 
Tyskholdet er bevilliget kr. 500,- til ledning til Projektor/IPAD 
 

4. Orientering fra Udvalgene: 
Kultur: Julefrokost – vi dækker bord tirsdag den 10. kl 15.30, onsdag mødes vi kl. 10.45 
 
Butik: Butikken mangler folk, er du interesseret så henvend dig til Kristine, så I sammen kan 
finde ud af hvilken dag/dage du kan hjælpe. 
 
Info: Pensionistavisen er blevet ajourført. 
Der er fortsat ikke truffet afgørelse om hvilket system vi skal bruge til hjemmesiden. 
Folk er flinke til at reservere lokaler, det kører godt. 
 
Køkken: Der er stor travlhed. 
Anja er på Tavlhøj til og med den 17.12, derefter er hun på IP. Anja er tilbage og åbner vores 
køkken igen tirsdag den 6. januar 2020. 
 
Hus og have: Pengene er bevilliget til vores nye cykelskur, så Karl bestiller materialer. 
 

5. Siden sidst fra formanden: 
Generalforsamling: gik rigtig godt. VELKOMEN til Aase Bach 
Konstituering: Vi fortsætter som hidtil. Kirsten kommer noget mere ind over info som hjælp 



til Per. 
Frivilligfest bliver onsdag den 29.april 2020. til den har vi modtaget 7600 kr fra 
lokalforeningspuljen 
i foråret arrangere vi en temadag med Danske Bank. 
Handicap Parkering, Sussie bestiller et skilt. 
 
Cafe´tur for en som dig har modtaget 7600kr. fra lokalforeningspuljen og 15.000kr. 
Fra §18. så det er muligt at fortsætte næste år. 
Der er bevilliget ½ times ekstra rengøring om ugen til motionsrummet. 
 

6. Planlægning 
Fælles julefrokost, er behandlet under udvalgene. 
Nytårskur: Der er indkøbt kransekage og bobler. Vi mødes kl. 12.00 den 3. januar 
 

7. Idekassen 
Der var indkommet et skrift omkring utilfredshed med at de der har bod til julestuen skal 
betale kr. 50,-. Inger Kongsted skriver til vedkommende. 
Betalingen går til butikken, da vi denne dag ikke betaler de normale 10% af salget. 
Der var indkommet et forslag om ikke tøj- og skosalg kunne fortsætte. Som skrevet i sidste 
referat, må vi ikke have dette. Inger Kongsted svarer holdet. 
 

8. EVT.: 
Ingen emner 
 
 

 

Næste møde Torsdag den 30. Januar 2020 
 
 
 

Ref. Bente 


