Referat fra møde i Brugerrådet ved Seniorhuset IPS

Dato torsdag 18.05.17 kl.9.30.
Deltagere Karen, Lilian N. Annelise, Flemming, Ellen, Karen M. Mary S. Grete
Fraværende Lilian Hansen Mary Larsen
Referent Grete

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af referat

Referat
Godkendt
Godkendt

Opfølgning på
aktionspunkter seneste
referat

Karen talt med kiosk om åbningstider, de vil selv aftale om
åbningstider, der i sommer vil blive mandag til torsdag kl.
11.00-13.00
-kuponer til frivillige stadig under udarbejdelse.
- Workshop ingen tilmelding fra brugerrådet.
- Brugerrådets hjemmeside, kan man se, hvornår der er åbent i
Cafeen i ferien.
” Aktive ældre.dk ” Karen vil tage en snak med Mary l. om hvor
meget vi skal gå ind i dette.

Køkkenlederens punkt

Dorthe fraværende.
Karen fremlagde et bilag med budget fra køkkenetEllen deltog først fra dette punkt.
Ellen orienterede om et besøg i Centerstyrelsen af Peder
Hessellund.
Ligeledes vil der komme et besøg fra Århus, som gerne vil se IPS.
Alle medarbejdere på IPS er nu glade for at arbejde på IPS – der
er kommet et godt arbejdsklima.
Først i sept. arbejdes der på en udflugt for Brugerrådene
For cafeværtinderne vil der også komme en udflugt.
Der er ønsker om et større INFORMATIONS skilt, men ingen
penge til dette.
Angående aktivitetskort er det ikke afklaret, hvad disse skal koste.

Ellens punkt

Aktivitetsvejlederens punkt

-

Karen M. orienterede om at Heidi kommer til Brugerrådsmødet d.
21./9
Mange aktiviteter holder ferie nuMen mange kommer stadig forbi og gør brug af IPS
Nyt billard klæde vil blive skiftet i løbet af sommeren.
Rollator eftersyn gik godt.
Postorkesteret spiller i cafeteriet d. 24. juli kl. 19.00 – 20.00
Jysk tøj kommer d. 8.aug.

K.M indkalder til møde i arbejdsgruppen omkring aktiviteter i
efteråret
Kassererens punkt

Karen vil sammen med Lilian H. se om der kan laves et oplæg i
exel til bedre brug.

Orientering om fællesprojekt
”Ensomhed”

Annelise fortalte der havde været en god tur, med ca. 30 deltagere
(11 hjælpere)
13 juli en planlagt tur ud i nærområdet.
Flere ture planlagt

Orientering fra seniorrådet

Flemming orienterede om at der på mødet d. 19.05
hvor brugen af busser ville blive taget op.
Pensionistavisen er udkommet og der er sket en fin forbedring

Orientering fra
Centerbestyrelsen
Senere indkomne sager

Ingen

Ellen oplyste at der intet er hørt fra boligforeningen m.h.t.
Hvad der skal ske.
Karen M. orienterede om brug af cykler, da man skal have et
”førerbevis” for at bruge disse, hvis forsikringen skal dække, da de
godt kan være lidt vanskelige at anvende

Evt.

Ingen ting

