Referat fra Brugerrådsmødet torsdag d. 15.06.17 kl.09.30 – 12.00 på I.P. Schmidt
Deltagere: Karen Birk Nielsen, Ellen Balleby, Flemming Larsen, Grete Lehrmann, Karen Margrethe
Ladegaard, Lilian Hansen, Lilian Niess, Mary Larsen, Mary Strøager
Afbud: Dorthe Hougaard
Referent: Mary L.
Dagsordenspunkter
Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referat

Køkkenlederens
punkt

Henvendelse vedr.
referat fra
27.4.2017
Opfølgning på
aktionspunkter
seneste referat

Referat
Godkendt
Rettelse til
Referatet fra 27.04 2017:
Rådets mødetidspunkter er forkerte. Mødetidspunkt er kl. 9.30
Referatet fra 18.05. 2017:
Peder Hessellund hedder Pia. Kioskens åbningstid i sommer er 11-13
Dorthe deltog ikke i mødet, men Ellen orienterede om flg.:
Personalet i køkkenet og Ellen/Karen Margrethe mødes fremover hver
morgen kl. 8.15 for at planlægge dagens arrangementer. Efter mødet vil én
af de ansatte orientere de frivillige. Det sker for at sikre optimale
arbejdsgange for både frivillige og personale.
Opfordring fra køkkenlederen - når man er bag disken, er alle frivillige
ligestillede.
I den forbindelse blev det understreget, at kun formanden for Brugerrådet
orienterer frivillige og personale om rådets beslutninger.
Køkkenets regnskab blev gennemgået og taget til efterretning.
Køkkenassistent Dorthe er efter endt prøvetid fastansat.
Tidligere kasserer har henvendt sig til formanden - iflg. referatet fra 27.4.
kunne det se ud som om, der manglede aflevering af regnskaber.
Det er ikke tilfældet, alt er afleveret og i orden. De tidligere regnskaber står
i foreningernes fælleskontor. Den tidligere kasserer har også tilbudt hjælp,
hvis der er behov for det.
Kuponer til frivillige tovholdere er lavet og afleveres til Karen Margrethe.
Brugerrådets hjemmeside - et kursus for Informationens tovholdergruppe
vedr. den nye hjemmeside er udsat til den 30.6. Derfor er der endnu ikke
lavet et udkast til ny side for Brugerrådet.
”Aktive ældre.dk ” Mary L. kontakter Hanne Bylov, som er kommunens
kontaktperson i forhold til aktiveældre.dk

Ellens punkt

21.9. Besøg af Velfærdsdirektør Annemarie Zacho-Broe.
Foreløbigt program kl. 9.30-12.00 - rundtur i huset, snak med Brugerrådet
og Centerbestyrelsen. Ellen melder ud, når programmet er endeligt fastlagt.
Arrangement falder sammen med Brugerrådets ordinære møde, derfor
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blev det aftalt, at vi fortsætter med Brugerrådsmøde, når mødet med
direktøren er slut. På dette møde skulle vi have besøg af Heidi Pedersen.
Karen Margrethe laver en ny aftale med hende.
19.9 kl. 9.00 - heldagstur - Fælles udflugt for alle Brugerrådene og
Seniorrådet. Turen går vestover til bl.a. Filsø og Blåvand, frokost og middag
er inkl. Ellen sender invitation ud, når programmet er endeligt fastlagt.
11.10 kl. 9.00-12.00 - Fælles møde på Tavlhøjcentret - deltagere: alle
brugerråd, Socialudvalget og velfærdsdirektøren. Invitation kommer.
12.10 - Besøg fra Aarhus - 8 personer, der skal høre om huset.
Binding af 6. juli buketter er flyttet til Kirkestræde. Frivillige søges,
henvendelse skal ske til helene.trap2@fredericia.dk. Karen Margrethe
hænger opslag på opslagstavlen.
Aktivitetsvejlederens punkt

6. juli spisning - der ventes mange gæster.
Aktiviteter i sommerperioden: mal sten, strik, patchwork, whist,
søndagscafe.
Ældresagen flytter fællesspisningen til Tavlhøj fra Hejse.
Forslag - måske kunne der laves buffet eller lignende
Omsætningen i køkkenet er stigende i weekenden.
Parkinsonforeningen - regionen starter ny aktivitet fredag - dans
24.7. kl. 19-20 - Postorkesteret spiller. Grete laver opslag om frivillige.
Kommende aktiviteter:
Ålegilde - sidst i september
Pris ikke fastsat endnu. Et aktivitetskort udløser en rabat på billetprisen.
Sidste år var det 50 kr. Det skal afklares, hvem der skal sælge billetter.
Danseaften - sidst i oktober - Grete er tovholder - Karen Margrethe tjekker,
hvornår Hybyhus laver danseaften.
Julemarked - Mary S og Flemming hører om Centerbestyrelsen vil være
med.

Kassererens punkt

Orientering om
fællesprojekt

Regnskabet pr. 31.5 blev gennemgået og taget til efterretning.
Der tages ikke betaling for aktivitetskort i juni, juli og august.
Betaling for wifi overgår til husets driftskonto.
Netcafe og kiosk giver overskud. Samlet set er der et overskud på ca.
13.000 pr. 31.5.
Danske Bank ønsker underskrifter fra hele Brugerrådet i forbindelse med
valg af ny kasserer og formand.
Mary L og Grete skal henvende sig i Danske Bank medbringende
billedlegitimation snarest muligt.
Annelise orienterede om:
13.7 - bustur i nærområdet, bl.a. Hindsgavl og rundt i Skærbæk - der var 4
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”Ensomhed”

busser - 26 deltagere + hjælpere. Det var en rigtig god tur.
Det faste hold består af 6 medlemmer fra de tre Brugerråd, 3 chauffører og
2 ansatte fra kommunen.
Kommende arrangementer:
11.7. til Tvillingegården i Båring
23.8. Grill på Tavlhøj
8.9. Skærup Zoo
Pris for sommerturene er 80 kr. Indtil nu har 35 borgere deltaget

Orientering fra
Seniorråd

Flemming orienterede om:
Møde med Socialudvalget - bl.a. drøftet mulighed for en bus, der kan
benyttes af aktivitetscentrene. Udvalget har forståelse for behovet,
muligvis kan der skaffes penge.
På rådets næste møde drøftes bl.a. prisstigning på aktivitetskort,
helhedsplanen for MadsbyParken, evt. nybyggeri plejecentre, p.t. er
ventelisten dog reduceret væsentligt.
Flemming er fungerende formand p.t.

Orientering fra
Centerbestyrelsen
Senere indkomne
sager

Eventuelt

Ellen - Korch fonden har bevilget 30.000 kr. til kunst til Seniorhuset.
Kunstneren Pia Hessellund skal male et billede.
Indbrud i Dagcentrets lokale. Politiet har anbefalet, at der opsættes kamera
overvågning ved indgangen og på de to etager. Ellen undersøger
mulighederne.
Frivilligfest/arrangement blev kort drøftet. Tilmelding er faldende. Derfor
skal vi måske overveje andre muligheder. Formålet er at ryste sammen.
Det blev foreslået, at vi samler frivillige fra cafe, kiosk og Informationen.
Udvalget (Karen, Lilian N., Mary S) kommer med oplæg.
17. august 2017 09:30 lokale 1.17 - Den lille café - med suppleanter
21. september 2017 09:30 lokale 2.5 Kombilokale A - besøg af
Velfærdsdirektør Annemarie Zacho-Broe
19. oktober 2017 09:30, lokale 1.17 - Den lille café
16. november 2017 09:30, lokale 1.17 - Den lille café
21. december 2017 09:30 lokale 1.17 - Den lille café - med suppleanter
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