Seniorhuset I.P.Schmidt
Referat fra Brugerrådsmøde torsdag den 22. februar 2018
Deltagere: Karen, Annelise, Lilian N., Lilian H, Grete, Mary L., Mary S. Karen Margrethe deltog i stedet for
Ellen, som stødte til sidst i mødet.
Dorthe H. deltog under køkkenlederens punkt.
Afbud fra: Flemming
Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af ref. fra 18/1
2018
Vedr. årsmøde

Køkkenlederens punkt

Brugerrådets regnskab
Status på åbne
aktionspunkter fra
opgavelisten

Aktivitetsmedarbejderens
punkt
Ellens punkt

Projekt Ensomhed

Referat
Godkendt
Fejl – det er Lilian N., der er på valg – ikke Lilian H.
Karen gennemgik årsberetningen, som blev godkendt med få rettelser.
Annoncen vedr. årsmøde er afleveret til indrykning
Karen Margrethe har lagt invitationen ud i lokalerne.
Mary L. mailer invitation til alle frivillige med mailadresse.
Er lagt på hjemmeside og facebook
Dorthe – der er nok at lave. P.t. er der fuld bemanding. Praktikanten er
stoppet, vi venter på evt. seniorjobber.
Kaffe- og vand automaterne aflaster alle meget, da der ikke længere skal
pakkes så mange vogne.
Der har været lidt indkørings-vanskeligheder med oprydning omkring
automaterne.
Påskefrokosten er næste arrangement.
Regnskabet gennemgået og godkendt.
Køkkenets regnskab blev ligeledes gennemgået.
Ikke mange tilmeldinger til fredagsballet endnu.
Arbejdsgruppe: Holdenes traditioner og ønsker – Mary og Grete forsøger at
skabe et overblik, så vi kan lægge budget.
Cykelpiloterne mødes 22/2 og går ellers nu i træning, så de er klar til
foråret. Desværre er de to ladere nu også blevet stjålet.
Træningscentrets hold/frivillige er ikke Brugerrådets ansvar.
Vi mangler at udpege en deltager til ansættelsessamtale til Ellens afløser.
Afventer valget til årsmødet, da Karen går af.
Køkkenet er tilført yderligere 5 timer indtil 31/12 2018 + der er hyret vikar
hjælp.
Ellen er ved at indhente priser på nye borde med hjul, der er lettere at
flytte rundt.
Næste arrangement 2/3. Deltagerne betaler nu 60 kr. for mad. Tilskuddet
bruges til transport i stedet. Til sommer planlægges forskellige udflugter.
Der er lavet et andet tilbud til de velfungerende ældre, så der gives plads til
nye ensomme i projektet.

Orientering fra
Centerbestyrelsen

Orientering fra Seniorrådet
Senere indkomne sager

Eventuelt

Pensionistforeningen af 1938 har foræret bridge bordene til huset. Det
betyder, at fremtidig vedligeholdelse hører under Centerbestyrelsen.
Møde i repræsentantskabet 21/3. Mary S. deltager som Brugerrådets
repræsentant i Centerbestyrelsen.
Referat fra 15/12 2017 blev omdelt
Invitation til workshop Frivilligcentret 15/3 – Grete og Mary L. deltager
Gry Mortensen – ny projektleder for Demensfællesskabet Lillebælt
Karen uddelte oversigt over salget af aktivitetskort
Brugerråd og personale udtrykker bekymring for de nye affaldscontainere,
som Boligkontoret har opsat i gården lige ved indgangen til køkkenet. Dels
er de ikke kønne at se på og dels er vi bekymrede for rotter. Lågene står ind
i mellem åbne.
Karen Margrethe og Birthe har inviteret beboere i Købmagergade 40 og
Vendersgade 43 til info møde om Seniorhusets tilbud.

Næste mødedatoer

Aftales efter årsmøde

