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Referat fra brugerrådsmøde 

Torsdag den 7. april 2022  

 

Tilstede: Inger, Else Marie, Conny, Kirsten, Bente, Ellinor, Grethe, Sussie, Karen Margrethe, Anni. 

Afbud: Kristine 

 

 

1. Godkendelse /opfølgning af sidste referat. 

Godkendt 

 

2. Orientering fra Sussie 

Hanne er startet på 15 timer pr. uge i køkkenet. Vi havde en god snak om at vi har brug for 

flere frivillige, som kan hjælpe i køkkenet. Der var flere som kendte nogen, der måske var 

en mulighed, de personer vil blive kontaktet, og Anni og Karen Margrethe vil tage et møde 

med dem for at afklare omfanget af arbejdet og hvad forventningerne er til dem. 

 

Karen Margrethe gennemgik nøglesystemet og hvor langt vi er med at alle hold har 2 

nøgler udleveret, således de altid kan komme ind til deres aktivitet. 

 

3. Orientering fra Kasserer. 

Der er indkøbt 2 nye PC’ere, hvortil vi fra Veluxfonden har fået bevilliget kr. 15.000. 

ligeledes har de givet kr. 6.000 til et kasseapparat i butikken.  

        

4. Udvalg: 

Kultur:  Der bliver ikke flere arrangementer i denne sæson. 

Butik:     Inger og Kirsten arbejder videre med modernisering af butikken. 

Info:       Kører fint med nyhedsbrev og hjemmeside. 

Køkken: Emnet behandlet tidligere i forbindelse med omorganisering af 

personalesituationen. 

Hus og Have: Vi mangler havefolk. Vi spørger Sussie om hjælp. 

 

 

 

 

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 

 
5. Orientering fra formanden 

Konstituering alle fortsætter på deres nuværende poster, dog overtager Ellinor 

kulturudvalget. 

På formandsmødet blev drøftet tavshedspligt – Lotteri – forsikring af frivillige. 

Vi har fået en forespørgsel om vi kan lægge lokaler, til at de 30-35 Ukrainere, der bor her i 

området, kan mødes. Vi har besluttet at det vil vi gerne lægge lokaler til, og vi giver et 

tilskud til kaffe og kage, samt vi søger om fonds midler, da det ellers bliver en stor post for 

huset. 

Da vi har fået nye ind i Brugerrådet, havde vi en snak om vi evt. skal ændre mødestruktur, 

men alle var enige om at det passede fint med 1. torsdag i måneden. 

 

6. EVT:  

Intet 

 

7. Idekassen 

Tom 

 

Næste møde torsdag den 5.maj kl. 9.00 

 

Referent: Bente 
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