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Referat fra brugerrådsmøde 

Torsdag den 3. september  

 

Tilstede: Inger, Else Marie, Conny, Anni, Kirsten, Karl, Bente, Per, Kristine, Sussie, Jørgen. 

 

1. Godkendelse /opfølgning af sidste referat. 

Der er en enkelt rettelse, Per ønsker at udtræde af brugerrådet ved næste valg. 

Resten er godkendt. 

 

2. Orientering fra Sussie 

Fortalte om de overvejelser der har været, for at centrene kunne få lov at åbne igen, som 

det er alle bekendt har det udmøntet sig i konkrete retningslinjer, for at vi alle kan passe på 

os selv og hinanden. Der er for nuværende ikke noget om hvornår situationen ændrer sig, 

men kommunen følger situationen tæt. 

Aktivitetsmedarbejder Karen Margrethe kommer ind imellem og hjælper med at besvare 

spørgsmål til corona retningslinjerne. 

Der mangler udsugning på værkstedet, det vil Sussie arbejde videre med. 

Koret udskyder start, da det ikke giver mening for dem med den afstand der skal holdes, 

bl.a. er risikoen for dråbesmitten større ved sang. 

Sussie forsøger at få aftale med hygiejnesygeplejerske til åbne møder, således vi alle har 

mulighed for at få orientering og svar på spørgsmål. 

 

3. Orientering fra seniorrådet. 

Opstillingsmødet er flyttet til den 24.9.2020. 

Alle der har E-boks modtager information, eller man kan gå på kommunens hjemmeside, 

hvis man ønsker at opstille til seniorrådet. 

Alle modtager et brev hvor man kan se hvem der er opstillet og hvordan man har mulihed 

for at afgive sin stemme, der skal stemmes inden 30.11.2020. 

 

 

4. Orientering fra Kasserer. 

Der er betalt forsikringer. 

Opstarts mødet er betalt. 

Der kommer en del penge ind i øjeblikket, nu hvor opstarten er godt i gang. 
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5. Orientering fra udvalgene 

Kultur: Mad og musik er aflyst. 

Julefrokosten bliver sandsynligvis aflyst. Udvalget vil se på eventuelle alternativer. 

Butik: Har fået en hjælper mere. 

Der bliver lavet en vagtplan. 

Desværre er det stadig et problem for kasseren at der ikke bliver skrevet i kommentar 

feltet ved betaling med Mobil-Pay. 

Info: Der er stilhed i øjeblikket. 

Stor ros fra Inger, for vores nye hjemmeside og bladet. 

Grundet begrænsningerne i de enkelte lokaler arbejder Per lige nu med at få flyttet de hold 

der mangler plads. 

Cafe: Anja ønsker fri et par dage i uge 42. Sussie undersøger mulighederne. 

Hus og have: Der er blevet opmærket båse til handicapbiler. 

 

6. Siden sidst og orientering fra formanden. 

Inger deltog i Birtes 25 års jubilæum. 

Opstart med Tovholdere: Det var en god dag bl.a. med orientering fra hygiejnesygelejerske. 

Salg af aktivitetskort: Det fungerede fint med 3 salgsborde som var nr. opdelt. 

Folder Velkommen til Tavlhøj: Det er en god folder Kirsten har lavet. 

Generalforsamling: Udskydes til 1. kvartal 2021, grundet corona. 

Vedtægter: Brugerrådet gennemgår dem senere på måneden. 

Hjælpere i butikken: er behandlet under punktet butik. 

Forslag til nyt hold: Der arbejdes på at oprette et hold med stenmaling. 

 

7. Idekassen 

Ingen forslag. 

 

8. Evt. 

Den lille ovn til glasbrænding er i stykker, Anni undersøger hvad reparation koster, og hvad 

en ny ovn koster. 

Ø. Elkær låner et mødelokale til BR møde. 

Der er endnu ikke ansat en ny chef til senior- og handicapområdet. 

Sussie er sygemeldt sidst på måneden. 

 

Næste møde Torsdag den 1. oktober kl. 9.00 

 

Referent: Bente 
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