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Referat fra brugerrådsmøde 

Torsdag den 4. november 2021  

 

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

Afbud: Anni 

 

 

1. Godkendelse /opfølgning af sidste referat. 

Godkendt 

 

2. Orientering fra Sussie og Karen Margrethe 

Sussie: Orienterede om økonomien. Dette vil blive et tilbagevendende punkt hvert kvartal. 

 

Karen Margrethe: Boksen til kodning af nøgler er undervejs. 

Forespurgte om tilskud til Gaver til julemiddagen i seniorhuset, der blev bevilliget kr. 1500. 

 

3. Orientering fra Kasserer. 

Vi har en fin økonomi. 

Væveholdet har søgt om kr. 1500,-til forskellige småting de mangler, blev bevilliget. 

       

  

4. Udvalg: 

Kultur:   Til vores julefrokost går børnehaven Luciaoptog, og vores kor underholder. 

               Lotteriet vil i år koste kr. 15,- for seddel med 5 nr. 

Butik:     Har fået en ny afløser, Margit Thybo. 

                Kristine indkalder hjælperne til møde, hvor de skal revidere vagtplanen, samt 

               tale om et forslag om at butikken fremover skal have åbent til kl. 14.00 for at 

               eftermiddagsholdene også kan nå at komme i butikken.  

Info:       Kirsten efterlyste emner til næste nyhedsbrev. 

Køkken: Anja har fri den 25.11, vagten dækkes af Karen Margrethe. 

               Anja vil i det nye år starte op med at lave varm mad hver onsdag, nærmere om   

               dette senere på hjemmesiden og i nyhedsbrevet            

 Hus og Have: Haven er vinterklar. 

                          Karl finder nogen til at hjælpe med at sætte havemøblerne ind. 
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5. Orientering fra formanden 

Evaluering af årsmødet: 

Vi besluttede at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling først i det nye år hvor vi 

vil fremlægge de nye vedtægter og fortælle om ændringerne. 

Sangbøger: 

Vi har nu modtaget de nye højskolesangbøger, og besluttet at donere de gamle til 

Stævnhøj. 

Koret har søgt om yderligere 8 sangbøger, som blev bevilliget. 

Åben hus: 

Der var ikke særlig god tilslutning i år. Dette skyldes måske stadig Corona. 

I foråret træffer vi beslutning, om arrangementet skal gennemføres næste år. 

Influenza vaccination: 

Der har ikke været en særlig god kommunikation med dem der står for arrangementet. 

Hvis det skal være hos os næste år skal det være en fredag, da det er den eneste dag hvor 

vi har plads, så folk ikke skal stå så tæt. Og der er brug for mere end den person, der 

stikker. Vi vil gerne hjælpe, men er nødt til at vide det, da vi ikke pr. automatik stiller 

personer til rådighed. 

Fast maddag: 

Der bliver brug for et par timers hjælp hver onsdag, interesserede kan henvende sig til 

Anja, som så laver en liste, således man ved hvilken dag man skal hjælpe. 

Juleforberedelser: 

Connie finder folk til at hjælpe med dekorationer.  

Connie køber julestjerner og stjerner til ophængning i vinduerne, juletræ leveres. 

Pyntning af hus sker fredag den 19.11 fra kl. 9.00 

Inger bestiller Gløgg og æbleskiver hos Anja. Der købes lidt slik til børn. 

 

6. EVT: 

Intet 

 

 

7. Idekassen 

 Beton holdet ønsker en renovering af kælderen hvor de arbejder. 

Vi forstår deres ønske og vil se hvor meget vi kan opfylde på næste års budget.  

 

 

 

 

mailto:tavlhoj@tavlhoj.dk


 

 

 

 

TAVLHØJ 

AKTIVITETSCENTER 

Højdedraget 1, Taulov 

7000 Fredericia 
Tlf. 22 24 32 37 

 Cvr. Nr. 36 25 73 77 
Mail: tavlhoj@tavlhoj.dk 

www.tavlhoj.dk 

 

 

Næste møde torsdag den 2. december kl. 9.00 

 

Referent: Bente 
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