
 

 

Brugerrådets beretning for 2015 – 2016 

 
 

 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har 

fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. 

 

 Vi startede allerede for et år siden, ja næsten på dato (den 19 nov.2015) med det 

første byggemøde. Vi var fyr og flamme og tænkte hurra! så har vi en tilbygning, 

inden vi starter den nye sæson 2016, men vi måtte hurtigt sande at så hurtigt går 

det ikke. Vi kiggede sammen på muligheder for huset og kom med nogle forslag om 

en del ændringer af de eksisterende rum, men vi måtte indse at for 2 mill. er det 

begrænset, hvad der kan ændres i det eksisterende, når der samme tid skal laves en 

tilbygning.  

Vi fik i februar forelagt en tegning fra arkitekten, som vi godkendte og nu kunne 

byggesagen køre videre med indhentning af tilbud – så nu kører det.  

I løbet af foråret fik vi at vide at de sandsynligvis ville starte med at grave og 

støbe ca. 1. juni så støberiet kunne værre færdig inden sommerferien.  

Hvad med vores midsommerfest? Vi valgte at aflyse den, da vi ikke helt kunne 

overskue, hvordan vi kunne færdes i hus og have med det rod, byggeriet ville 

indebære. 

Først i maj hørte vi så at ham der var projektleder for byggeriet havde fået nyt job 

og der skulle ansættes en ny. Igen blev der kigget på tegninger, materialevalg og 

priser, det endte med at det hele blev for dyrt, så nu stod vi der.  

Får vi et nyt byggeri? Kunne vi nå at holde midsommerfesten alligevel?  

 – men nej! det hele var for usikkert. Vi blev enige om at så må der holdes noget til 

indvielsen. 

 Der blev ansat en ny mand, kigget på det hele en gang til og så blev det 

sommerferie, vi var stadig ikke i gang øv! 

Men endelig da vi igen var startet op til en ny sæson, kom byggeriet i gang og nu ser 

det ud til at gå planmæssigt. Vi håber, med streg under håber at vi kan være 

færdige en gang i februar. I vil alle høre nærmere når vi er færdige. 

 



 

 

 

 Selv om byggeriet har fyldt meget for os har der også været plads til andet.  

 

 Vi har igen haft besøg af skoleeleverne i uge 4-5 med stor succes. I skrivende stund 

er jeg i gang med at lave aftaler med skolen om tidspunktet for næste gang først i 

det nye år. Har lige fået aftalen på plads eleverne kommer i uge 4 i kommer til at 

høre mere om det når vi spørger om jeres hjælp. 

 

 Vi har haft brand eftersyn, hvor vi var en del der deltog og fik en orientering om, 

hvad vi gør, hvis der opstår brand i huset. 

 

 I april måned udtrådte Anna Marie Oxholm af brugerrådet stor tak til Anna Marie 

Ind kom Per Andersen som stod øverst på listen med suppleanter. 

 

 Køkkenet er begyndt at lave en menuplan for en måned ad gangen og der kommer da 

lidt flere og spiser eller henter deres mad i huset nu. Madplanen ligger i lægehuset, 

på biblioteket, deles ud på Højdedraget og hjemmeplejen får dem med ud.  

Jeg vil gerne opfordre til at man bruger køkkenet noget mere. Vi vil gerne beholde 

vores søde køkkenpiger og det kan kun lade sig gøre, hvis vi støtter op om køkkenet 

og lægger nogle penge der. Inviter konen-kærresten – manden op på Tavlhøj at spise 

en middag, det koster kun 35 kr. det kan ikke gøres billiger andre steder, man kan 

også få det med hjem.  Vi sælger også smørrebrød ud af huset.  

Vi har fået Mobile Pay i køkkenet, så nu er det ikke nødvendigt med kontanter. 

 

 Vi har nu udstedt 450 aktivitetskort og i ugens løb kommer der mellem 300 - 350 

brugere.  

 

 



 

 

 I maj måned inviterede Fredericia Kommune alle kommunens brugerråd på en tur til 

Korsbæk på Bakken en fantastisk tur. 

 

 Brugerrådet har besluttet at vi kun udsender vores blad en gang årligt – til 

opstarten i august/september og løbende informerer på skærmen, i Tau-Bæk Nyt, 

sedler på opslagstavlen og på hjemmesiden. Dog skal siges at Hjemmesiden er lukket 

ned for en kort bemærkning, men der arbejdes heftigt på at få en ny i gang. 

Skærmen opdateres løbende og vi arbejder med at få læsehastigheden på den sat 

ned. 

 

 Vi arbejder med et nyt booking system til lokalebestilling, det er ikke helt på plads 

endnu. 

 

 I februar havde vi et interessant foredrag med Hans Dal. Vi havde ham igen i 

september. 

 

 I marts Gamle ting og sager med Henry Hedelund også velbesøgt. 

 

 Rigtig mange var til forårsfest i Sognegården sidst i maj. Vi arbejder på sammen 

med kirken at slå midsommerfesten og forårsfesten i Sognegården sammen på en 

eller anden måde. Men det hører i mere om. 

 

 Julestuen var godt besøgt. Julestuen i år bliver søndag den 20. november. 

 

 Vores fælles julefrokost sidste år var en stor succes.  I år bliver det fredag den 

29. november husk at melde jer til i Butikken. 

 

 

 

 



 

 

 

 Vi har lige haft en aften med Mad & Musik igen en succes. Det kan varmt anbefales 

at deltage i, det er en hyggelig aften hvor vi får sunget rigtig meget. 

 

 Da vi kom tilbage efter sommerferie lukningen fik vi besked om at 

dagcenterbrugerne ikke skal komme i vores hus mere. Det var for dyr en ordning de 

er nu alle på Othello. Nu havde vi ellers lige vænnet os til at de var her. 

 

 Vores Fitness rum bliver brugt rigtig flittigt, der kommer mange og træner hver dag 

 

 Tavlhøj har investeret i to batteri hækklippere, så kan vi spare en masse penge, da 

det er ret dyrt at få kommunen til at klippe og køre væk.  

 

 Vi havde ikke den helt store hovedrengøring i sommerlukningen i år. Men der er 

blevet lavet rigtig meget andet. En flok klippede hæk og vi fik lavet en masse andre 

ting udenfor, mens nogle gik i gang med maler opgaver inde.  Den nye Butik blev 

malet og gjort i tand også af frivillige, så den kunne værre klar til opstarten. 

Det sidste vi har lavet er maling af den lange gang og opsætning af nye lamper. De 

der ikke maler, knokler i haven eller andet, sørger for sammen med Inger i køkkenet 

at det arbejdende folk får noget at spise.  

Så ja vi behøver bestemt ikke kede os her på Tavlhøj og vi har altid brug for ekstra 

hænder. En stor tak til de der altid stiller op og giver en hånd.  

 

 Vi har rigtig mange gode vejledere/undervisere her i huset som alle gør et stort 

arbejde. Til flere af holdene er tilslutningen så stor at pladsen er ved at blive trang, 

så de glæder sig bestemt også til byggeriet er færdigt, så bliver der mulighed for 

at få mere plads. 

 

 



 

 

 

 Næste større arrangement her i huset er vores fælles julefrokost den 29. nov husk 

at melde jer til i butikken. 

 

 Jeg vil sige en stor tak til alle vejledere for jeres store arbejde, havefolkene for 

jeres flotte arbejde i haven, de frivillige hjælpere i køkkenet, som er med til at lave 

mad og drikke til os, huspedellerne der altid er bud efter med en eller anden opgave, 

der lige skal løses og alle andre, der gør en stor indsats i og omkring huset, uden 

jeres hjælp kan det ikke køre. 

 

 Til slut vil jeg sige en stor tak til brugerrådet for det store arbejde i gør og det 

dejlige fællesskab vi har. Det kræver meget arbejde at holde huset i gang kun ved 

hjælp af frivillige. 

 

     Skærbæk den 16/11 2016 

Inger Kongsted 

 


