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Referat fra brugerrådsmøde 

Tirsdag den 6. oktober 2022  

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

Afbud: Grethe, Sussie 

 

 

1. Godkendelse /opfølgning af sidste referat. 

Godkendt 

 

2. Orientering Sussie 

Udgår 

 

3. Orientering fra Kasserer. 

Beholdningen er fin. 

Conny talte om de områder butikken skal være specielt opmærksomme i forhold til 

Betaling og kasseapparat.     

     

4. Udvalg: 

Kultur:   Der er ikke nogen planer for nuværende. 

                Forslag: udvalget afholder et julearrangement lørdag den 26.november 

Butik : Holder lukket i uge 42. 

            Holdene aftaler individuelt om de vil holde lukket  

            Butikken står for bestilling og udlevering af nøgler. 

Info:    Der er nyhedsbrev på vej ud. 

Hus og have: Havearbejdet er generelt overstået for i år. 

                        Vi skal have fundet nye folk til haven, da der desværre er flere som, ikke   

                        ønsker at fortsætte næste år. 

 

5. Formanden:  

- Oprydning af depot er næsten færdigt. 

- Nøgler Se under butik. 

- Diverse indkøb. På mødet med husalferne blev der lavet en liste over hos hvem, hvad    

   bestilles. Denne sendes til Brugerrådet. 

-køkkenet er nu afmeldt hos fødevarestyrelsen så det kan bruges bredere bla. til at  

  anrette sin medbragte mad og andet. 

- Løse ender. Vi lavede den aftale, at butikken har en liste over, hvem der er i huset     
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  hvornår, så hvis brugerne har spørgsmål eller input til brugerrådet, kan de henvende sig i   

  butikken, de ved hvor der et medlem af brugerrådet man kan tale med. 

- Der er ingen fælles julefrokost. Holdene kan selv afholde julefrokost med medbragt mad    

  og drikke. Husk at booke et lokale.  

 

6. EVT: 

Vi talte kort om julestue, men har endnu ikke truffet en beslutning. 

 

 

 

referent: Bente Dahl 

 

 

Næste møde torsdag den 3. november kl. 09.00 
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