Referat fra Brugerrådsmøde torsdag d. 21. september 2017
Deltagere: Karen, Annelise, Lilian N., Grete, Mary, Ellen og Karen Margrethe
Afbud fra: Lilian H, Dorthe H, Flemming
Dagsordenspunkter
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra
17.08.2017
Status på åbne aktionspunkter fra
Opgavelisten

Referat
Godkendt
Godkendt

Behandling af forespørgsel fra
kiosken

Godkendt, at de frivillige i kiosken får tilskud til en inspirationstur.
Samtidig blev det besluttet, at Mary L., Grete og Lilian N. kommer
med et udkast til spilleregler for evt. tilskud til de forskellige
grupper frivillige.
Besluttet at give et tilskud på 1000 kr. til Seniorhusets Åbent Hus
den 30/9

Behandling af forespørgsel fra
centerbestyrelsen
Brugerrådets deltagelse i
Seniorhusets
arrangement 30/9
Deltagelse i ”Frivillig dag”?
Ellens punkt/
Aktivitetsvejlederens punkt

Orientering om fællesprojekt
”Ensomhed”

Orientering fra Centerbestyrelsen
Orientering fra Seniorrådet
Senere indkomne sager
Eventuelt
Næste mødedatoer:

Hjemmeside – næsten færdig
Aktivt Ældreliv – vi er nu på
Facebook – vi er på, alle kan bede om at få lagt
arrangementer/begivenheder på, bare send mail til Mary

Karen og Grete repræsenterer Brugerrådet med en stand med salg
af aktivitetskort og udlevering af folder om vore aktiviteter.
Lilian N. – blomster, Mary S., Karen Margrethe og Birthe hjælper til
i cafeen, Mary L. passer Informationen.
Vi prioriterer vore egne aktiviteter
Ålegilde – opgaver fordelt mellem køkken og de frivillige
Gete & co. spiller. Lilian pynter bordene.
Fredagsbal 27/10 – musik formentlig Spilopperne. Banko holder
afslutning samme dag. Min 30 deltagere ellers aflyses. Brugerrådet
giver et glas vin eller lignende.
Der har været 2 ture siden seneste møde: En til Skærup Zoo med grill
og hygge. 23 deltog, og en fin tur til Tavlhøj.
Vedrørende fremtiden så arbejdes der med at dele deltagerne op i 2
grupper. En udslusningsgruppe for deltagere, der er godt på vej med at
skabe relationer/kontakter og en gruppe med nye deltagere, som
kræver lidt mere opmærksomhed/hjælp.
Mary S. orienterede fra referat fra seneste møde i Centerbestyrelsen.

Ingen repræsentant til stede

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

Seniorrådet: ikke til stede.

