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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 30. januar 2020 kl. 09.00-11.00 

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

                          
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra Sussie 
Nytårskuren i Seniorhuset IPS for alle frivillige var med fantastisk underholdning, der deltog 
ca. 60 personer. Det må meget gerne blive en tradition som gentages næste år. Det kan evt. 
gå på skift på de tre centre. 
Der er temadag den 25. februar på Øster Elkjær for Seniorrådet, Senior- og handicapudvalget, 
centerbestyrelsen på IPS og de tre brugerråd. Hvor vi skal tale om vedtægter. 
 

3. Orientering seniorudvalget. 
Se referatet der ligger på kommunens hjemmeside. Søg på Seniorrådet Fredericia kommune    
 

4. Orientering fra kasserer 
Kontoen ser fin ud nu. Julefrokosten gav et lille overskud. Nytårskuren kostede lidt men 
pengene er givet godt ud til gavn for brugere af huset. 
 

5. Orientering fra udvalgene 
Kultur: Foredraget med Henning Due Lorentsen er på plads og tilmeldinger er startet 
Der arrangeres påskefrokost onsdag den 15/4 
Sommerfest 4. juni 2020 der arbejdes på programmet. 
Der meldes ud når alle aftaler er helt på plads. 
 
Butik og aktivitet: Der er meget stille lige nu. Det fungerer fint med den nye tilmeldings 
måde til forskellige arrangementer (via pc)  
 
Info :Hjemmesiden kører fornuftig. Tilmeldinger til arrangementer foregår nu online via 
hjemmesiden. Nyhedsbrevet blev gennemgået og opdateret. 



Køkken: Anja holder ferie i uge 7, der er aftalt bemanding i køkkenet. Der indkøbes en 
vandkøler, der skal stå i cafeen Anja undersøger muligheder. I køkkenet mangler vi 
vandkander, skåle, fade og snapseglas Anja indkøber. 
 
Hus og have: arbejdet på cykelskuret er begyndt og der arbejdes stille og roligt på det men 
det er meget afhængig af vejret. Sussie undersøger om vi kan få et skilt med handicap 
parkering. 
 

6. Siden sidst og orientering fra formanden 
Nytårskuren var et hyggeligt arrangement, hvor vi fik kransekage, lidt bobler og en hyggelig 
snak. Det vil vi gerne gentage næste år. 
Ølsmagning var ustyrlig morsom. Vi var ikke så mange, men de der var der, havde en 
forrygende aften med sjov underholdning, dejlig mad og al den øl vi kunne drikke. 
Festen for vore frivillige bliver i år onsdag den 29. april. Vi arbejder på et festligt program. 
Vi afholder en ny temadag med Danske bank. Onsdag den 1. april 
Cafe´tur for en som dig fortsætter med uformindsket styrke. Vi er nu oppe på ca. 16 
deltagere her på Tavlhøj. 
Til temadagen på Øster Elkjær deltager stort set hele brugerrådet. 
Skolen kommer på besøg i uge 6. Der er pænt fremmøde fra brugerne af huset til at tage en 
snak, et spil, eller andet med de unge mennesker. 
Der afholdes Fredericia Sund By arrangement den 16/3 i Fredericia Idrætscenter. Per og 
Conny deltager sammen med et par stykker fra IPS og Øster Elkjær. 
Aase Bach der blev valgt som suppleant til brugerrådet, har trukket sig. Vi fortsætter med to 
suppleanter indtil næste generalforsamling. 
 

7. Idekassen 
Tom 
 

8. EVT. 
Det blev foreslået at vi laver en folder Velkommen på Tavlhøj, Kirsten og Inger kigger på det. 
Vi fortsætter med at mødes den første torsdag i måneden. 
 

 

Næste møde Torsdag den 5. marts 2020 
 
 
 

Ref. Inger 


