Referat fra årsmøde i Brugerrådet torsdag den 15. marts 2018
1. Valg af dirigent.
a. Henning Due Lorentzen blev valgt og konstaterede, at årsmødet var varslet i henhold

til vedtægterne
2. Valg af stemmetællere.
a. Der blev valgt en fra hvert bord. Hanne, Jytte og Flemming
3. Rådets beretning v/formanden
a. Beretningen findes efter referatet – beretningen blev godkendt
4. Aflæggelse af Brugerrådets eget regnskab.
a. Kasseren gennemgik regnskabet.

Der blev stillet spørgsmål til flg. punkter:
- Gaver og opmærksomheder på 10.875 kr. Størstedelen går til vin-julegaver til de
frivillige. Desuden gives en opmærksom til frivillige ved mærkedage i henhold til
Brugerrådets gaveregulativ.
- Brugerpleje på ca. 7.000 kr. Det dækker bl.a. over indkøb af en ny symaskine og
diverse udstyr til holdene.
Regnskabet blev herefter godkendt
5. Behandling af indkomne forslag.
a. Ingen indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til Brugerrådet.
a. På valg var: Lilian Niess (ønsker ikke genvalg), Karen Birk Nielsen (ønsker ikke

genvalg) og Mary Strøager. Desuden ønskede Lilian Hansen at trække sig. Derfor
skulle der vælges fire medlemmer.
Flg. blev valgt uden afstemning:
Valgt: Ellen Vestergaard, Kaj Petersen, Vivian Nielsen og Mary Strøager
7. Valg af suppleant
a. Suppleanter vælges for et år ad gangen. På valg var: Alice Nielsen, Else Dam og

Bodil Andersen
Flg. blev valgt uden afstemning: 1. suppleant Else Dam, 2. suppleant Grethe Raun, 3.
suppleant Alice Nielsen.
8. Valg af 2 revisorer (på valg hvert år, genvalg muligt).
a. Revisorer/bilagskontrollanter vælges for et år ad gangen: På valg var: Ritha Jensen

og Iris Marie Jensen. Begge blev genvalgt uden afstemning.
9. Valg af revisorsuppleant
1. Revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. På valg var Flemming Larsen, som

blev genvalgt uden afstemning.
10. Eventuelt.
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a. Ros fra en deltager over Brugerrådets initiativ med kaffe og snolder til jul
b. Et forslag om, at suppleanterne deltager i alle møder. Brugerrådet drøfter det på

næste møde.
c. Karen takkede de afgående medlemmer af Brugerrådet for mange års indsats.

Ellen sagde tak for indsatsen på personalets vegne.

Årsberetning 2018
Brugerrådet ved Seniorhuset I. P. Schmidt.
Jeg skal i denne beretning forsøge at give Jer et overblik over, hvad Brugerrådet har beskæftiget
sig med i den periode, der er forløbet siden sidste årsmøde i marts 2017.
Pr. 31.12.2017 havde vi udstedt 302 aktivitetskort for sæsonen sept. 2017 til aug. 2018. Og flere er
kommet til siden nytår. Det drejer sig om kort til 24 forskellige aktiviter, med en stor overvægt på
selvtræning i fitness-afdelingen.
Af nye tiltag kan nævnes vores richshaw cykler. I foråret fik vi ved Ellens hjælp 2 Richshaw
cykler. Fremover vil disse være i brugerrådets regi. Der er etableret et cykelteam af frivillige, der
er blevet godkendt til at være cykelpiloter. Vi har i brugerrådet vedtaget, at man kan få de første 2
ture uden aktivitetskort. Derefter skal der betales aktivitetskort.
Vi forudser, at der fremover nok skal bruges flere penge til vedligehold af udstyr, bl.a. på cyklerne ,
f.eks. batteriudskiftning m.v. Vi har desværre også været udsat for tyveri af batterier til cykler.
Generelt bliver vores hus brugt flittigt, og det har da også medført, at vi i år har udskiftet en af
vore symaskiner. Flere udskiftninger må forventes.
Forventning om øgede omkostninger førte til, at vi i samarbejde med brugerrådene på Øster Elkjær
og Tavlhøj anmodede om at få lov til at sætte prisen for aktivitetskort op til kr. 200 pr. år,
startende fra 1.9.2017. Dette blev efterfølgende godkendt.
Fra flere sider har vi i Brugerrådet hørt, at vi ikke er synlige nok. Dette har vi forsøgt at gøre noget
ved, bl.a. i forbindelse med julen, hvor repræsentanter for Brugerrådet har været ude på en del af
holdene med kaffe og julesnolder for en lille snak. Vi nåede desværre ikke alle hold, men det vil vi
råde bod på i løbet af året. Derudover er der taget billeder af Brugerrådets medlemmer til
hjemmeside og opslagstavler.
Måske har nogle bemærket, at husets tidligere hjemmesider, nu er blevet til én, således at
Brugerrådet ikke længere har en selvsændig hjemmeside. Det er de dygtige IT folk i
informationen, der har stået for dette arbejde.
Derudoverhar Brugerrådet nu også en Facebook profil, hvor vi annoncerer for og
omtaler arrangementer i huset.
Vi har også fået en omtale af og henvisning til vores aktiviteter lagt ud på hjemmesiden
Aktiveældre.dk
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I Brugerrådet har vi i årets løb bl.a. arbejdet med at få udformet retningslinier for gaver/blomster til
frivillige og samarbejdspartnere. Vi har nu fået ensrettet regler for fortæring til frivillige samt indført
bon-system til dette. Dette fungerer nu godt og letter ekspedition og afregning.
I Brugerrådets regi har vi ca. 50 frivillige. Det er tovholdere på forskellige aktiviteter, kioskpersonale og cafeværtinder. I år besluttede vi, at tidligere års frivilligfest med ledsager og delvis
egenbetaling skulle afløses af en ryste-sammen-tur uden ledsager og uden egenbetaling . Denne
gik til Gram Slots julemarked og 30 frivllige deltog.
I forbindelse med de frivillige skal det også nævnes, at alle frivillige nu er forsikret gennem
kommunen.
Der er også i årets løb blevet lavet en arbejdspladsvurdering for cafeværtinderne. 5 cafeværtinder
deltog i udarbejdelsen af denne, hvilket var blevet accepteret af alle på et møde for cafeværtinder.
I forbindelse med en forespørgsel fra kiosken om en inspirationstur og en forespørgsel fra Kniple/orkisholdet om en kursusdag, blev vi i Brugerrådet opmærsom på, at vi nok har brug for nogle
spilleregler for tilskud til de forskellige hold og grupper. Blandt andet fordi vi er usikre på, om alle
hold er opmærksomme på mulighederne. Der er blevet nedsat en gruppe, der skal kigge på dette.
I årets løb har Brugerrådet stået for forskellige arrangementer . Fredagsbal er genoptaget , om
end vi måtte aflyse første arrangement pga af manglende tilslutning. Det tog dog ikke modet fra de
arrangerende frivillige, og næste arrangement blev en succes. Dette har lige været fulgt op af
yderligere en danseaften.
Derudover har der været afholdt forårsmarked, ålegilde og julemarked. Søndagscafeen kører
stabilt, og der er kommet lidt flere frivillige til at hjælpe.
Seneste skud på stammen af hold er acryl maling og Ipad-support.
En af årets succeshistorier må siges af være ”projekt Ensomhed” som vi deltager I sammen med
centrene Øster Elkær og Tavlhøj. Der har været et stigende antal deltagere, der tager på ture ud i
det blå om sommeren og hygger sig sammen til fællesspisning indendørs på skift på de 3 centre i
de øvrige måneder.
Derudover har vi haft besøg af Postorkesteret. Museets Store Bededagsvandring sluttede her i
huset med varme hveder og kaffe, serveret af nogle af vores frivillige.
Køkkenet havde igen i år tilbud på ægte 6. juli meny – kylling og jordbær.
Igen i år var vi involveret i fejring af husets fødselsdag . Menuen – flæskesteg – var populær og
blev på det nærmeste udsolgt. Derudover var Brugerrådet blandt mange andre repræsenteret med
en stand.
Som noget nyt havde køkkenet i midten af december arrangeret en julefrokost for alle cafeens
kunder, og det var en stor succes. Det har medført, at de har fået mod på at diske op med en
påskefrokost i år.
Køkkenet har igen haft et travlt år. Hvilket også kan ses af omsætningen på ca, 1,5 mill kr.
Sammenlignet med sidste år er det en lille forøgelse pr. ca. 125.000 kr.
Pr. 1.5.2017 ansatte vi en ny medarbejder i køkkenet og fik derved en forøgelse af personaletimer
på 10 pr uge.
Der næsten fyldt op ved bordene, hver dag til middag, ligesom der er en lind strøm af gæster fra
midt formiddag til midt eftermiddag. Derudover er der kommet flere hold, der ønsker en eller
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anden form for forplejning. Det betyder ekstra vogne ud til holdene. Dette har medført, at der nu er
blevet opsat kaffe- og vandautomater på 1. sal således, at der ikke længere skal pakkes vogne og
tappes kander til hold, der kun skal have kaffe eller vand.
Også i kiosken har det været et godt år med øget omsætning og overskud samt et godt
samarbejde med informationen.
Til sidst vil Brugerrådet gerne udtrykke en stor tak til alle de frivillige, der bidrager til , at så mange
ting kan lade sig gøre i dette hus. Også en stor tak til Ellen og Karen Margrethe for en stor indsats
med at holde styr på og koordinere alle de forskellige aktiviteter. Tak for et godt samarbejde. Tak
for inspiration, opbakning og indspark.
Vi måtte sidste på året konstatere, at Ellen har valgt at stoppe i juni måned 2018. Det er en
beslutning vi ikke kan ændre på. Dette skal ikke være en afskedstale til Ellen, den kommer senere
på året, men fra det siddende brugerråd skal der lyde en stor tak for samarbejdet og din indsats
gennem mange år. Vi er spændte på, hvem afløseren bliver, og vi er glade for, at vi sammen med
de øvrige brugerråd er repræsenteret i ansættelsesudvalget.
Tak til køkkenpersonalet for Jeres store indsats og godt samarbejde. Tak til Flemming Larsen for
samarbejdet i forbindelse med din rolle som tilforordnet for Seniorrådet. Tak for samarbejdet til de
frivillige i informationen, som jo, uden at vi tænker over det hører under Centerbestyrelsen.
Fredericia den 15. marts 2018
På brugerrådets vegne
Karen Birk Nielsen

Godkendt af dirigent Henning Due Lorentzen
Fredericia, den

2018

_________________________________________________
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