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Referat fra brugerrådsmøde 

Torsdag den 4. august 2022  

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

Afbud: Sussie 

 

 

1. Godkendelse /opfølgning af sidste referat. 

Godkendt 

 

2. Orientering Karen Margrethe (Sussie ferie) 

Grundet ferie er der ikke noget nyt fra kommunen. 

Hilda hjælper til opstartsdagen. 

 

3. Orientering fra Kasserer. 

Der har ikke været nogle væsentlige udgifter siden sidst.   

       

4. Udvalg: 

Kultur:   Der er ikke nogle planer for nuværende. 

Butik:     Butikkens åbningstid vil blive ændret til 11.00 til 14.00 foreløbig frem til uge 41. 

Info:       Der udsendes nyhedsbrev inden opstart den 22.08. 

Køkken: Fremadrettet er der ikke længere personale på i køkkenet.  

Tovholderne vil blive indkaldt til møde torsdag den 18. til orientering om ændringerne. 

Hus og Have: Haveholdet kan ikke nå hele opgaven, så brugerrådet stiller op til 

havearbejde, når Søren beder om det. 

 

5. Orientering fra formanden 

Vi gennemgik de arrangementer, der er til efteråret og fik sat hjælpere på. 

Vi får en ny kaffemaskine, hvor der kan betales via mobil pay, vi er klar over ikke alle har 

mobil pay, men forventer at man på de enkelte hold hjælper hinanden. 

Fremover skal man selv have forplejning med på de enkelte hold, da der kun kan købes 

kaffe, thevand. 

Karen Margrethe svarer på om vi stadig skal have øl og vand. 

Ligeledes finder hun ud af hvem der slår det solgte ind i kassen. 
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6. OPSTART.  

Butiks hjælperne og brugerrådet bliver indkaldt til oplæring i vores nye database system. 

Det bliver den 17.august kl. 10.00. 

 

7. EVT.: 

Der var intet 

 

 

 

Næste møde torsdag den 1. september kl. 09.00 

 
Kristine har meldt afbud. 
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