Referat fra Brugerrådsmøde torsdag den 18. januar 2018
Deltagere: Lilian H., Lilian N., Karen, Grete, Annelise, Mary S., Ellen, Mary L. Karen Margrethe deltog under
punktet aktivitetsmedarbejderens punkt.
afbud fra Flemming og Dorthe.

Dagsordenspunkter
Godkendelse af
dagsorden

Referat
Godkendt

Godkendelse af
referat fra
21.12.2017
Status på åbne
aktionspunkter fra
Opgavelisten

Godkendt

Orientering fra
formanden

Der er solgt 281 aktivitetskort og udleveret 21 til frivillige. Kiosken har
lavet en oversigt over hvilke aktiviteter brugerne deltager i. Karen mailer
oversigten til rådets medlemmer.
Holdlederne skal informeres om reglerne for aktivitetskort og skal bede om
at se kortet.
Mary L. laver en oversigt over tovholdere.

Kun danseaften i marts

17/1 var der formandsmøde i de tre brugerråd. Karen mailer referatet.
Årsmøde er fastsat til den 15/3 kl. 14. Karen har lavet invitation.
På valg er: Mary S. (genopstiller) Karen og Lilian H (genopstiller ikke)
Annoncering sker omkring 15/2:
Facebook og hjemmeside – Mary L
Opslagstavlerne/elevatoren – Karen
Elbo Bladet – Karen Margrethe
Mail til tovholderne – Mary L
Karen/Ellen spørger Henning Due om han vil være dirigent.
Mary L. booker foredragssalen.

Brugerrådets
regnskab
Køkkenlederens punkt

Ellens punkt

Evt. temadag for brugerrådet drøftedes. Det tager vi fat på efter årsmødet.
Pr. 21/12 indestående på ca. 146.000, ca. 4400 i kontanter og en gæld til
køkkenet på ca. 14.000.
Karen og Lilian aftaler revision med revisorerne.
Ellen orienterede:
Der er lavet aftale med et vikarbureau så længe, der er sygdom i køkkenet.
Kaffeautomaten på 1. sal er installeret. Der mangler blot tid til at få den
startet. Der opsættes vandkøler på gangen ved foredragssalen.
Projekt Ensomhed har bevilget tranport af deltagerne i projektet til
Søndagscafe. Ordningen prøvekøres i Taulov.

Der er en større oprydning i gang i kælderen.
Forflytningskurserne flyttes muligvis til Sundhedshuset. I givet fald flyttes
billard bordet ned i lokalet i kælderen.

Aktivitetsvejlederens punkt

Forhandling i gang med ejendomscentret om Seniorhusets andel af
fællesudgifterne, bl.a. vaskeriet i kælderen. I stedet kunne indkøbes
vaskemaskine til køkkenet.
Cykelpiloterne har været plaget af tyveri af batterier. Der er indkøbt et
ekstra, som kan lånes på kontoret. Tilbuddet er annonceret i
Pensionistavisen. Det blev aftalt, at der betales 100 kr. for aktivitetskort i år.
Fra september er det fuld betaling.
Vedr. aktivitetskort generelt – juni, juli og august skal der ikke forlanges
aktivitetskort.
Nyt hold – acrylmaling og ipad support.
Der opsættes flere håndspritautomater, b.a. ved kaffemaskinen på 1. sal.

Orientering om
fællesprojekt
”Ensomhed”
Orientering fra
Seniorråd
Orientering fra
Centerbestyrelsen
Senere indkomne
sager
Eventuelt
Næste mødedatoer:

Danseaften gentages i marts, samme orkester.
Stolegymnastik – Addy har taget over for Merete, som er sygemeldt. Der
kan godt være en instruktør mere.
32 deltagere og 6 frivillige deltog i seneste arrangement.
Deltagerne involveres mere i arrangementerne, f.eks. borddækning.
Næste arrangement 2/2
intet
intet
Aktivitetscenter i Skjern vil gerne besøge IPS den 14/3 kl. ca. 10. ca. 20
personer. Karen og Mary L. + en fra centerbetyrelsen tager imod dem.
Karen Margrethe melder tilbage til dem.
Det nye socialudvalg kommer på besøg på et eller andet tidspunkt.
Velfærddirektøren kommer igen på et tidspunkt. Ellen laver aftale.
Næste møde er 22/2 kl. 9.30 i Den Store Cafe.

