Referat fra Brugerrådsmøde torsdag d. 19. oktober 2017
Deltagere: Grete, Mary S., Lilian N., Karen, Annelise, Flemming og Mary L.
Afbud: Ellen, Lilian H og Dorthe
Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt

Godkendelse af referat fra
21.09.2017

Godkendt

Orientering fra formanden

Karen orienterede om det fælles brugerrådsmøde i Taulov.
Lilian H. er sygemeldt p.t. Derfor blev det besluttet, at Karen og
Mary L. indtil videre kører parløb omkring formands- og
kassererpost. 1. suppleant Alice indkaldes til næste møde ved
fortsat sygemelding.

Indlæg af Heidi Pedersen

Heidi fortalte om Genoptræningscentrets arbejde med
rehabilitering af borgere, dels på centret og dels i Seniorhuset.
Sidste fredag i måneden er der instruktion for nye. Der er et ønske
om at få frivillige seniorinstruktører. Det blev besluttet, at der skal
fastlægges målgruppe, spilleregler og evt. uddannelsesmuligheder,
inden vi begynder at søge efter frivillige.
Fredagsbal 27/10 – p.t. ca. 25 tilmeldte. Det blev besluttet at
gennemføre.
Søndagscafe – deltagerantallet stiger, senest var der 18 betalende.
Tur for frivillige – invitation er sendt ud.
Julemarked – der er ophængt plakat. Bod bestilles i kiosken – se
nærmere på opgavelisten.

Status på åbne aktionspunkter fra
opgavelisten

Behandling af forespørgsel fra
Kreative piger

Centerbestyrelsen ansøges om en fast aftale om annoncering på
info-skærmene for 1.000 kr. årligt. Til gengæld ønsker vi frit at
kunne skifte annoncer efter behov, typisk i forbindelse med
arrangementer. Mary S. tager det med til næste møde.
Organiseringen er i gang – Ansvarlige: Karen Margrethe og Mary
Der er nedsat en tovholdergruppe og p.t. undersøger vi forsikring
m.v.
Det blev besluttet, at passagerer fremover skal have aktivitetskort,
som skal være med til at dække evt. hjemtransport med taxa ved
uheld. Der gives dog to gratis prøveture.
Køb af en ny symaskine blev bevilget. Ellen betaler det halve,
Brugerrådet det andet halve.

Behandling af forespørgsel fra
kiosken

Universalnøglen i cafeteriet skal udelukkende give adgang til
mødelokalerne. Karen Margrethe aftaler med Henning

Behandling af forespørgsel
vedrørende Rickshaw cykler

Aktivitets lederens punkt

Aktivitetsudvalget mødes 14/11 kl. 10 for at planlægge næste
kvartal. Mary L. indgår indtil videre i udvalget pga. sygemelding.
Brugerne kender ikke Brugerrådet, derfor drøftede vi forskellige
ideer, som vi samler op på i det nye år.
Aktuelt gør vi flg.:
Billeder af rådet på Brugerrådets brochure og hjemmeside.
Erkendtlighed til tovholderne op til jul – tidspunkt aftales nærmere.

Ellens punkt

Intet på grund af afbud.

Orientering om fællesprojekt
”Ensomhed”

Næste arrangement 3. november i Seniorhuset. Spisning/musik
December aktivitet under planlægning
Bustransporten betales af projektet resten af året.

Orientering fra Centerbestyrelsen

Orientering fra Seniorrådet

Bestyrelsen vil ansøge Velux-fonden om tilskud på 15.000 kr. til TV
skærme og kamera til den store foredragsal. Ældresagen og
Pensionistforening har givet tilskud. Karen sender liste over
frivillige til Mary S.
Intet

Køkkenlederens punkt

Intet på grund afbud

Senere indkomne sager
Eventuelt

intet

Næste mødedatoer:

16. november 2017 09:30, lokale 1.17 - Den lille café
21. december 2017 09:30 lokale 1.17 - Den lille café - med
suppleanter

go

