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Referat fra brugerrådsmøde 

Tirsdag den 1.12.2022  

Tilstede: Inger, Conny, Kirsten, Bente, Ellinor, Kristine. 

Afbud: Sussie, Grethe, Anni, Else Marie 

 

 

1. Godkendelse /opfølgning af sidste referat. 

Godkendt 

 

2. Orientering Sussie 

Sussie Har sendt os en mail, med orientering på status omkring stabilt internet, dette 

arbejdes der stadig på. 

Vi får en kaffeautomat der kan modtage Mobil Pay, den kan dog ikke sættes op før vi har et 

ordentligt net. 

Indtil dette er iorden er der stadig gratis kaffe. 

 

3. Orientering fra Kasserer. 

Fin kassebeholdning. 

Conny har endnu ikke alle regningerne fra Julestuen, så denne bliver gjort op senere. 

        

4. Udvalg: 

Kultur:  Evaluering på Julestuen. 

dejligt der var så mange mennesker. Stor tak til alle dem der har hjulpet med at lave 

dekorationer, til koret som kom og sang for os og de der hjalp til med forskellige opgaver.  

Vi har fået kritik af at der var for lang ventetid på gløgg og æbleskiver, der bliver flere 

hjælpere næste år, for at reducere ventetiden. 

Ligeledes var det et savn at der ikke var salgsboder og udstillinger, så næste år ønsker vi 

der er en frivillig der kan organisere denne del af arrangementet. 

Butik: Personalet er blevet rigtig gode til at håndtere kasseapparatet. 

Butikken julelukker den 15.12. og åbner igen den 9. januar 2023. 

             

Info:    Har sendt rettelser til Seniornyt 

Der udsendes nyhedsbrev den 18.12. 
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5. Formanden:  

Søren Reinholdt starter nyt fotohold op den 19.01.23 

Pensionistforeningen, har booket køkkenet til et par arrangementer her i foråret. 

 

Vi holder nytårskur her i huset den 5. januar kl. 13.00, brugerrådet er vært ved et glas 

bobler og et stykke kransekage. 

Frivilligfest bliver afholdt onsdag den 26.april 2023. Nærmere informationer kommer i det 

nye år. 

Årsmøde bliver afholdt onsdag den 22. marts 2023 kl. 13.30. 

 

 

6. Eventuelt 

Der var ikke noget. 

 

 

Næste møde torsdag den 5. januar kl. 9.00 
 

 

Referent: Bente Dahl 
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