Referat af Brugerrådsmødet torsdag d. 09.03.17 kl. 9.30 – 12.00 på I.P. Schmidt.
Til stede: Greth, Lilian H., Lilian N., Per, Flemming, Annelise, Karen, Karen Margrethe, Alice (fra
punkt 3) Dorthe under punkt 4.
Afbud: Ellen, Eva
Referent: Karen
Dagsordenspunkter
1. Godkendelse af referatet fra 09.02.17

Referat
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Behandling af Punkt 5 udsættes til næste
gang
Resten af dagsordenen godkendt

3. Aktivitetsvejlederens punkt

Spis, syng og dans aften 17/5: Karen
Margrethe rundsendte forslag til
invitation. Festudvalg: Lilian N, Annelise,
Karen Margrethe og Karen.
Forårsloppemarked: der er en del
tilmeldinger. Lilian H. vil gerne stå for
lotteri.
Vedr. seneste søndagscafé: ca 20 deltog,
heraf flere mænd end normalt . Det var en
god dag.
Den næste søndagscafé bliver 19. marts.
Grethe og Lilian H er tovholdere på næste
arrangement. Næste arrangement flyttes
pga Påsken til den 23. april.
Karen Margrethe sætter datoer for resten
af året i Pensionistavisen.
Heidi fra genoptræningscenteret inviteres
til møde med Brugerrådet i april for at
orientere om træningstilbud, bl.a. formål
og målgruppe.
Flemming orienterede om skrivelse fra
Hanne Bylov vedr. forsikring af frivillige
under Brugerrådet. Karen Margrethe laver
oversigt over frivillige under Brugerrådet.
Frivilligfest tages op på næste
Brugerrådsmøde.

4. Køkkenlederens punkt

Orientering fra Cafeteria og køkken.
Der er stadig travlt i køkkenet.
Afslutningsarrangementer for forskellige
hold er gået i gang.
Den nye opvaskemaskine fungerer rigtig
godt.
Installation af ny disk er udsat til den 23.24. marts.
Der foretages ansættelsessamtaler i sidste
uge af marts. 1 – 2 deltagere fra
Brugerrådet.
Dorthe har pt modtaget 46 ansøgninger.
Ansøgningsfrist udløber 19.3.
Lilian H og Karen deltager i
ansættelsessamtaler.

5. Regnskab v. kassereren

Under punktet: Brugerrådet forelægges
den kutyme, der er på området, til senere
konfirmering af diverse formål med
gavekort og andre opmærksomheder.
Flemming forelagde det materiale, han
havde uarbejdet. Endelig behandling af
punktet udsættes til næste gang.

6. Forhold vedr. Årsmødet d. 23. marts kl.
14.00

Orientering om endelige udkast til ændring
af vedtægter.
Forplejning – borddækning.
Forplejning: Kaffe/te samt kage
Alice, Lilian N og Grethe tager sig af
borddækning fra kl 13:00.
Valg: Hvem er på valg, og hvem
genopstiller, evt. nye kandidater.
På valg: Flemming, Per, Lilian H, Annelise.
Da Jørgen er holdt, er Grethe trådt ind
som medlem.
Flemming genopstiller ikke.
Annelise og Lilian H genopstiller. Per har
ikke oplyst om han genopstiller. Grethe og
Alice som blev valgt som suppleanter,
overvejer at stille op.
Ib Lund genopstiller ikke som revisor.
Stemmesedler: Karen Margrethe sørger

for papir i 3 forskellige farver
Konstitueringsdato: fastsættes af det nye
Brugerråd
7. Forhold vedr. kiosken

Der er udarbejdet ”madsedler”, som er til
godkendelse ved kiosk og køkkenleder.
Måske kan de bruges til alle grupper, så
administrationen i Cafeteriet lettes.
Efter møde med de frivillige i kiosken d. 1.
marts udarbejder formanden et forslag til
skrivelse. Det sendes til høring hos de
frivillige i kiosken, og vedtages endeligt i
Brugerrådet på mødet.
Madsedler godkendt
Alle i kiosken og informationen skal have
en chip til kiosk og information. Fremover
ingen chip til kiosken/informationen i
cafeen/køkkenet.
Udkast til skrivelse til Centerbestyrelsen
forelagt Brugerrådet.
Udkast godkendt af Brugerrådet. Per er
ikke enig .

8. Orientering fra Centerbestyrelsen

Under dette pkt. udpegning af 3 personer,
der er stemmeberettigede til
repræsentantskabsmødet d. 15. marts kl.
19.00
Grethe, Alice, Per deltager udover Lilian H.
som er Brugerrådets repræsentant i
Centerbestyrelsen

9. Orientering fra Seniorrådsmøderne

-

10. Orientering om fællesprojekt ”Ensomhed”

I seneste arrangement deltog 16 . Deraf
skulle 8 hentes. Der var en værtinde ved
hvert bord. Snakken gik ivrigt, bl.a. pga
brug af samtalekort. Næste arrangement
er den 7.april på I P Schmidt samt den 5.
maj

11. Senere indkomne sager

ingen

12. Eventuelt

Næste møde aftales med de valgte d. 23.
marts

