Referat for Brugerrådsmøde torsdag d. 16. november 2017 kl 09:30 i den
lille Cafe
Afbud fra Mary L., Mary S.
Dagsordenspunkter
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra
19.10.2017
Orientering fra formanden

Køkkenlederens punkt

Brugerrådets regnskab
Status på åbne aktionspunkter fra
Opgavelisten

Godkendt
Godkendt
Brugerrådet besluttede at sælge aktierne i Danske Bank.
Invitation til møde vedr. Demensvenlig kommune. Ingen deltager,
da mødet foregår på valgdagen/aftenen.
Henvendelse fra forvaltning om reaktioner på forhøjelse af pris på
200 kr. for aktivitetskort. Tilbagemeldingen er, at det ikke har haft
nogen reel betydning for deltagelse i aktiviteterne på Seniorhuset
I.P. Schmidt. Der er solgt ca. 300 aktivitetskort.
Regnskab for køkkenet: Omsætningen for de første 10 måneder er
højere end årene før. Regnskabet ser fint ud, og det forventede
”overskud” ventes at kunne dække de større lønudgifter for 2018.
Vand- og kaffeautomater 1. sal – iværksættelse og priser:
Brugerrådet besluttede, at priser og mængde skal følges ad i
cafeteria og på 1. sal. Priserne bliver derfor også de samme begge
steder med kop 6 kr. krus 8 kr. og kande 25 kr.
Hold/grupper, der bestiller brød til kaffe/te vil stadig få samme
service som nu. Det er kun de hold/grupper, der kun ønsker
kaffe/te, som skal trække drikkevarerne i automaten.
Brugerrådet afventer erfaringerne med de ”skæve” priser, der
kræver mange mønter.
APV for frivillige er udarbejdet sammen med 5 frivillige.
Frivilligmødet i cafeteriet gik godt
Ser godt ud pr. 8. november. Det ser ud til at indeholde et lille
overskud
Tur til Gram Slot med 30 frivillige.
Julemarked d. 25. nov. Grethe Lehrmann er tovholder på frivillige
til salg af æbleskiver. Der er bestilt 13 boder, som gøres klar fredag
eftermiddag med navne på
Møde med rickshawpiloterne om forsikring. Efter 1. januar 2018 er
de forsikret gennem kommunen.
Juleaften: Plakat klar, pris 175 kr. – tilskud fra brugerråd 1500 kr.
Karen Margrethe tager sig af gaver. Hun er sammen med Ane på
arbejde juleaften.
Grethe tager nye billeder af Brugerrådet til brug for præsentation.
Liste over frivillige udleveret til brug for uddeling af erkendtlighed
for det frivillige arbejde.
Brugerrådets medlemmer fordeler opgaven med uddeling af denne
samt ”snoller” til deltagerne på holdene mellem sig.

Aktivitets lederens punkt
Ellens punkt
Orientering om fællesprojekt
”Ensomhed”

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

Ref. Flemming Larsen

Danseaften gentages d. 9. marts 18.
Forårsmarked afholdes ikke.
Der er udtalt ønske om laminatmaskine og skæremaskine fra en
tovholder. Grethe undersøger sagen.
Emner taget op under andre punkter
Orientering om møde med 20 tilflyttere fra naboen Ved
Landsoldaten. Karen Margrethe, Birthe og Henning Niss deltog. Et
godt møde, hvor ny mødedato blev aftalt.
Ideen bag mødet tænkes ført videre med andre boliger andre
steder.
Fællesprojektet har arrangement næste gang 1. dec. På I.P.
Schmidt og 13. dec. på Hannerup
Forhold vedr. mulighed for skift i reklamer hen over året forelagt
fra Brugerrådet. Undersøges.
Referat udsendes til medlemmerne af Brugerrådet.
Ingen
Når IT går ned, hvem skal man så henvende sig til?
Centerbestyrelsen spørges.
21. december 2017 09:30 lokale 1.17 - Den lille café - med
suppleanter

