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Referat fra brugerrådsmøde 

Torsdag den 02. september  

 

Tilstede: Inger, Else Marie, Conny, Anni, Kirsten, Karl, Bente, Karen Margrethe, Sussie, Kristine 

 

 

1. Godkendelse /opfølgning af sidste referat. 

Udgået 

 

2. Orientering fra Sussie (Karen Magrethe) 

Der er ikke længere restriktioner, men bevar de gode vaner, med håndvask eller 

afspritning, samt rengøring af overflader. 

Sussie har pr 1. september fået udvidet sit ansvarsområde, således hun nu også har 

ansvaret for forebyggende hjemmebesøg. 

Karen Margrethe oplyste at displayet på flere af cyklerne ikke virkede , dette er nu rettet. 

 

3. Orientering fra Kasserer. 

Økonomien ser fin ud. Der har været udgifter til opstart, lidt til haven, samt der er betalt 

3300,- tilbage i nøgledepositum. 

 

4. Udvalg: 

Kultur: Julefrokosten er på plads. Kirsten laver billetter. 

             Der arbejdes på mad og musik i februar. 

             Der arbejdes ligeledes på et foredrag til foråret. 

Butik: Der er kommet en ny medarbejder hver anden onsdag nemlig Greta Grønkjær. 

            De tilknyttede frivillige laver selv en vagtplan. 

Info:    Vi talte om nyhedsbrevet, bl. a. mangler der input fra læserne. 

Køkken: Der er atter åbent for at der må være frivillige i køkkenet til at hjælpe Anja. 

Hus og Have: Der er bestilt Ral til parkeringspladsen. Karl efterlyser flere hjælpere. 

 

5. Orientering fra formanden 

Opstartsdagen gik generelt godt, dog var der store problemer med at nette kunne klare 

alle vores PC’er. 

Bente laver en huskeliste, således vi har detaljerne helt på plads til næste år. 

Det går fint med salg/udlevering af aktivitetskort, nu hvor vi er ved at komme godt i gang 

efter den lange ufrivillige pause. 
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Der er efterhånden styr på udlevering af nøglechip. 

 

6. EVT: 

Der har været forespørgsler på service af rollatorer, dette er ikke noget der ligger i vores 

regi. Har man fået udleveret rollator fra hjælpemiddelcentralen skal man ringe dertil på tlf. 

7211 3376 mellem 9.00 og 10.00 på hverdage. 

 

7. Idekassen 

Ingen forslag. 

 

8. Evt. 

 

Næste møde Torsdag den 7. oktober kl. 9.00 

 

Referent: Bente 
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