Referat af brugerrådsmøde torsdag den 21. december 2017
Til stede: Mary Strøager, Lilian Hansen, Annelise Pedersen, Bodil Andersen, Else Dam, Alice Nielsen
Flemming Larsen, Karen Margrethe Ladegaard, Karen Nielsen. Dorthe Hougaard deltog under
køkkenlederens punkt.
Afbud fra Lilian Niess, Mary Larsen og Grete Lehrmann
Referent: Karen Nielsen
Dagsordenspunkter
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra
16.11.2017
Orientering fra formanden

Godkendt
Godkendt
Vi har sammen med Øster Elkjær og Tavlhøj sendt afskedsgave til
Henning Due Lorentsen (en Kay Boisen abe + blomster)
Der er uddelt ”julevin” til frivillige under brugerrådet og
repræsentanter fra brugerrådet har været rundt på næsten alle
holdene med ”snolder” og kaffe i julemåneden. De der mangler, at
blive besøgt, besøges efter nytår.
Der er pr 20. november 2017 udstedt 297 aktivitetskort

Køkkenlederens punkt

Brugerrådets regnskab
Status på åbne aktionspunkter fra
Opgavelisten
Aktivitets lederens punkt
Ellens punkt

Orientering om fællesprojekt
”Ensomhed”

Orientering fra Centerbestyrelsen

Julefrokosten var en succes. Den vil blive gentaget til næste år.
DSB pensionister har for første gang holdt deres julefrokost hos os,
og var meget glade for det.
Køkkenet har haft meget travlt, men det var en ”rolig” travlhed.
Synes at 2017 har været et godt år.
Konti i Danske Bank er gjort op og overført til vores konto i Fynske
bank.
Juleaften: Der var ved mødets start tilmeldt 45 til juleaften. Karen
Margrethe og Ane er på arbejde juleaften.
Der kunne godt bruges flere frivillige hjælpere.
Eneste fastlagte arrangement i første kvartal er danseaftenen
9.marts 2017.
Ellen går på pension i juni 2018. Der skal derfor ansættes en ny
centerleder. Brugerrådsformændene involveres i
ansættelsessamtaler .
Der har været 2 arrangementer i december med god deltagelse.
Fremover vil møder i gruppen foregå en tirsdag formiddag én gang
om måneden.
Om vinteren vil det være indendørsarrangementer og om
sommeren bliver det ”ud i det blå”
Næste år vil man være mere opsøgende i yderområderne.
Næste arrangement er den 12/1-2018

Orientering fra Seniorrådet
Senere indkomne sager
Eventuelt
Næste mødedatoer:

Flemming gennemgik referat fra seneste møde

Den 18/1-2018

