Referat fra det konstituerende møde i Brugerrådet ved Seniorhuset IPS
Dato: torsdag den 30. marts 2017 kl. 10.30
Deltagere: Grete Lehrmann, Lilian Hansen, Lilian Niess, Flemming Larsen, Annelise Pedersen, Karen Birk
Nielsen, Mary Larsen, Mary Strøager, Karen Margrethe Ladegaard og Ellen Balleby
Konstituering
– Som næstformand i det tidligere Brugerråd styrede Annelise konstitueringen.


Beslutning:
o Formand Karen
o Næstformand Annelise
o Kasserer Lilian H.
o Sekretær Mary L.
o Efter konstitueringen overlod Annelise ordet til den nye formand

Flemming Larsen afleverede usb stik med alle hans dokumenter, der vedrører Brugerrådet, til Karen.
Mapper med rådets referater og dokumenter vedr. cafeteriet står i fælleskontoret.

Dagsorden
Godkendelse af ref.
fra sidste møde
Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referat fra årsmødet
Aktivitetsvejlederens
punkt/aktiviteter

Referat
Blev ikke behandlet
Godkendt
Flemming medbragte referat og vedtægterne, som blev godkendt på årsmødet.
Begge dele er underskrevet af Henning Due Lorentsen.
Beslutning: Brugerrådet godkendte referatet. Karen Margrethe videresender
referatet internt i Fredericia Kommune.
Karen Margrethe orienterede om:
”Spis, syng og dans” den 17.5. kl. 17.30. Prisen er sat til 120 kr. pr. person. KM
forsøger at finde en musikant.
Marked den 1. april – alt er klart.
Ellen orienterede om:
Der er indkøbt to rickshaws (cykler), som afhentes tirsdag den 4/4 kl. 10 hos
cykel-Kai. Per A og Karen skal køre dem til Landsoldat pladsen. Pressen inviteres.
Der skal efterlyses piloter. Piloter er dækket af forsikring via kommunen. Ellen
afklarer spørgsmålet om booking af cyklerne med Centerbestyrelsen. Hun
foreslår, at bookingen ligger i Informationen.
Grete og Lilian orienterede om:
Søndagscafeen holdes den 3. søndag i måneden kl. 14-16 i cafeen eller i
træningskøkkenet. Der er mellem 10-20 deltagere pr. gang. De efterlyste flere
frivillige til at hjælpe til. Mary L. hjælper den 23/4
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Køkkenlederens punkt
Regnskab ved
kassereren
Orientering fra
Centerbestyrelsen
Orientering fra
Seniorrådet
Orientering om
fællesprojekt
”Ensomhed”

Senere indkomne
sager
Eventuelt
Næste møde

Ellen orienterede om:
Buketbinding 5. juli – et projekt i samarbejde med Kultur og Fritid.
Store Bededagsvandring med hveder og kaffe på ips– et projekt i samarbejde
med museet
6. juli – spisning med kylling og jordbær. Der mangler ekstra hænder
Dorthe deltog ikke i mødet men Ellen orienterede om ansættelse af en
køkkenassistent Dorthe pr. 1/5.
Karen og Lilian H. mødes med tidligere kasserer tirsdag den 4/4 kl. 13.30 for at få
overdraget regnskab m.v.
Beslutning: Mary S. deltager som Brugerrådets repræsentant i Centerbestyrelsen.
Lilian deltager i mødet den 27/4, da Mary er forhindret. Flemming sender
mødeoversigt til Mary.
Beslutning: Vi anmoder Seniorrådet om at udpege Flemming Larsen som
Seniorrådets tilforordnede i Brugerrådet. Karens udkast til brev blev godkendt.
Ellen orienterede om:
Samarbejdet mellem Brugerrådene IPS, Taulov og Erritsø. Brugerrådene mødes
2xårligt i foråret og i november. Næste gang er det i Taulov. Ellen drøfter evt.
projekter med de tre formænd.
Projekt Ensomhed er et fællesprojekt. Der er søgt om yderligere 40.000 kr. til
projektet. Men Ellen har endnu ikke fået nogen tilbagemelding.
Beslutning: Annelise fortsætter som Brugerrådets repræsentant i projektet.
Intet
Ellen takkede på Brugerrådets vegne Flemming for hans store indsats i
Brugerrådet og overrakte et par flasker vin.
Beslutning:
Næste møde er 27/4 kl. 9.30-12 – Efterfølgende frokost, evt. afbud til formanden.
Fremover mødes vi hver 3. torsdag i hver måned undtagen juli. Mødetidspunkt kl.
9.30.
Datoer i resten af 2017: 18/5 – 15/6 – 17/8 – 21/9 – 19/10 – 16/11 – 21/12
Suppleanterne deltager i møderne hver 3. måned. Næste gang er august og
december.
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