Referat fra konstituerende møde i Brugerrådet
i Seniorhuset IPS tirsdag den 10. april 2018
Deltagere: Mary S., Ellen V., Kaj, Flemming, Karen Margrethe, Vivian, Annelise, Grete og Mary
Afbud: Ellen Balleby
Som ældste medlem bød Annelise velkommen og stod for konstitueringen. Brugerrådet konstituerede sig
på følgende måde:
Formand Mary L.
Næstformand Kaj
Kasserer Ellen V.
Sekretær Grete
Efter konstitueringen overdrog Annelise mødeledelsen til formanden.
Mary foreslog, at vi samles til en temadag, hvor vi arbejder med Brugerrådets fremtidige virke. Konsulent
Peter Hermann, Fredericia Kommune, kan hjælpe os i processen. Mary kontakter ham for at få mulige
mødedatoer og økonomi.
Godkendelse af seneste
mødereferat
Godkendelse af udsendte
dagsorden
Godkendelse af referatet fra
årsmødet

Fordeling af
poster/arbejdsopgaver
Nyt fra Seniorrådet

Ensomhedsprojektet

Nyt fra køkkenet

Nyt fra personalet

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Vedr. valg til Brugerrådet: Lilian H ønskede at trække sig et år før tiden.
På årsmødet blev det ikke besluttet, hvem der skulle afløse hende og
dermed være på valg næste år.
Brugerrådet besluttede, at det er Vivian, der er på valg næste år.
Mary L. deltager fremover i Centerbestyrelsen
Brugerrådet godkendte, at vi fortsætter som hidtil indtil temadagen.
Flemming orienterede om kommende møde med plejechef og formand
for Senior- og Handicapudvalget vedr. minibus.
Næste møde i Seniorrådet er 20/4
Mary S og Annelise orienterede om
4/5 udflugt til Mariehaven
18/6 udflugt til Brejning, Børkop og Trelde Næs
16/8 udflugt Skamlingsbanken
Stigende travlhed, der kommer flere og flere kunder.
Derfor spørger Dorthe om den lille cafe kan lukkes for møder mellem kl.
11 og 13, så der er flere pladser. Mary L. kigger på bookingerne og
vender det med Tovholdergruppen.
Der er pres på indtil der er ansat en ny medarbejder i køkkenet. Mary S.
deltager som Brugerrådets repræsentant til ansættelsessamtaler den
23/4 med en ny medarbejder.
Karen Margrethe orienterede om: Indkøb af nye borde med hjul og nye
stole. Der opsættes to borde med seks pladser på 1. sal ud for
elevatorerne.
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Indkomne sager
Evt.

Rickshaw cyklerne – den ene er til reparation hos cykel-Kai
KM har omdelt løbesedler i ældreboligerne Købmagergade og
Vendersgade med info om huset og invitation til møde. Der kom ikke så
mange.
24/5 er der udflugt for de tre Brugerråd og Seniorrådet.
P.t. rettes gulvet i blomsterværkstedet op
Boligkontoret har etableret petanque bane i gården.
Afskedsreception for Ellen – dato kendes ikke endnu
Ønske fra knipleholdet om nye kontorstole
Mary vender med Ellen, om det evt. er huset, der indkøber.
Mary og Grete deltog i temaaften om Ensomhed i Frivilligcentret i 15/3.
Kaj orienterede om Spis sammen arrangement i MesseC 23/4 til frokost.
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