Referat fra Brugerrådets møde torsdag den 17. august 2017

Deltagere: Karen, Annelise, 2x Lilian, 2xMary, Grethe, Ellen og Karen Margrethe og Alice (suppleant)
Dorthe deltog under Køkkenlederens punkt.
Afbud: Flemming
De øvrige suppleanter Else og Bodil deltog ikke i mødet
Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referat fra
15.06.2017
Køkkenlederens
punkt

Opfølgning på åbne
aktionspunkter
Orientering ved
hjemmeside
v/Mary L
Ellens punkt

Referat
Godkendt
Annelise deltog også i mødet
Dato for Ensomhedsarrangement var 13.6 ikke 13.7
Er gået fint hen over sommeren. Der mangler mindst 3 nye frivillige. Grethe laver
opslag til opslagstavlerne. Karen lægger opslaget på sin facebook.
Mary L. laver en facebook side til Seniorhuset. Karen er medadministrator. Ane har
oprettet en facebook-gruppe for cafeværtinder. Den skal måske flyttes over under
Seniorhuset som en lukket gruppe.
Temadag ”Rollen som cafeværtinde” med en ekstern konsulent er under
planlægning. Deltagere: cafe-værtinder, Brugerrådet og personale.
Arrangement for frivillige - under planlægning. Dato er endnu ikke endeligt fastlagt,
en lørdag i november, dog ikke den 25/11 Karen, Lilian H. og Mary S. er ansvarlige.
Aktive ældre.dk – vi er endnu ikke oprettet. Mary L. har talt med Hanne Bylov og
skrevet til AÆ.dk – afventer svar herfra.
Den foreslåede struktur blev godkendt. Mary L. drøfter ændringerne med
formanden for Centerbestyrelsen.
Brug af Henning til diverse opgaver i huset – alt skal bestilles gennem Ellen.
Aktivitetskort må ikke sælges endnu – afventer afgørelsen om prisstigning fra
Social- og Omsorgsudvalget.
Tur for cafeværtinder betales af overskuddet fra Cafeteriet.
Udflugt 19. september for de 3 Brugerråd og Seniorrådet
Vej- og Park vil arrangere orienteringsmøde om el-cykler og nye cykelstier –
nærmere info kommer

Aktivitetsvejlederens Stof til Pensionisstavisen er afleveret.
punkt
Madbilletter til kiosk og frivillige holdledere er nu på plads. Brugerrådet betaler
forplejningen. Lyserøde til kiosken. Blå til holdlederne, der udleveres til én leder pr.
hold. De to eksisterende hold med to ledere får dog til begge.
Cykelpiloterne – 5 har meldt sig. Første møde er under planlægning. Piloterne
hører under Brugerrådet.
Søndagscafe- værtinderne har planlagt efterårssæsonen. Vagterne er fordelt.
Gruppen består af Grethe, Ritha, Grethe L. (tovholder), Mary L og Lilian H.
Ålegilde onsdag den 27. september. Pris 250 kr., et aktivitetskort udløser rabat på
1x50 kr. Hjælpere efterlyses. Grethe laver billetter og opslag. Tilmelding senest 6
hverdage før. Kiosken sælger billetter.
Fredagsbal 27. oktober kl. 17 – under planlægning. Grethe, Lilian N. og Karen
Margrethe ansvarlige.
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Kassererens punkt
Orientering om
fællesprojekt
”Ensomhed”
Orientering fra
Seniorråd

25. november – julemarked – kun juleting og julegave-emner.
Åbent hus for Seniorhuset – Ellen aftaler med Centerbestyrelsen.
Juleaften – 24. december kl. 17 – fælles arrangement for de tre brugerråd.
Afventer behandling i rådene.
Regnskabet til dato blev gennemgået og godkendt. Der er p.t. et overskud på ca.
15.000.
11. juli deltog Annelise i bustur til Tvillingegården – fin tur med 31 deltagere.
Næste arrangement grill på Tavlhøj 23. august – Mary S. deltager.
Intet nyt

Orientering fra
Centerbestyrelsen

Intet nyt
Mary S. kan ikke deltage i næste møde.

Senere indkomne
sager

Møde den 30. august vedr. forsikring af frivillige. Lilian H. deltager, da Karen er
forhindret.

Næste møder

21. september 2017 09:30 Karen mødes med velfærdsdirektør Annemarie ZachoBroe.
Resten af Brugerrådet mødes kl. 10 lokale 2.5 Kombilokale A
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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