Referat fra Brugerrådsmøde d. 16. Mai 2018
Deltagere: Mary L., Ellen V., Vivian, Annelise, Mary S., Flemming, Ellen B., Sussie Bruun,
Karen Margrethe, Grete.
Afbud fra Kaj, Dorthe (køk.)

Godkendelse af sidste
referat

Godkendt

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Sussie Bruun blev budt velkommen i Brugerrådet.
Sussie fortalte lidt om sig selv som person og sit tidligere arbejde.
Gløder sig til sit nye arbejde her.
De enkelte medlemmer fortalte også kort om sig selv og deres
arbejde i brugerrådet, så Sussie ved lidt om dette.
Køkkenets regnskab

Ellen V. har lige overtaget dette, kan være lidt svært at forstå, men
det skulle gerne blive nemmere.
Det ser fint ud

Brugerrådets regnskab

Ellen V. og Mary udtalte at alt dette omkring banken endnu ikke helt
er på plads og også kan være svært at forstå, men vil forsøge at gøre
det nemmere, og evt. Sende det ud inden mødet.

Formandens punkt

Mary L. glad for det store fremmøde ved brandtilsynet møde og hvad
vi gør ved evt. brand.
Der er planlagt en temadag d. 28. Maj.
Temadagens indhold vil blive udsendt senere.

Chips:
der er enighed om at chips kun skal give adgang til de lokaler, man
har behov for.
Domænenavn: ipschmidt.dk
Dette navn vil overgå til Fredericia Kommune, så ikke enkelte
personer
”står” for dette.
Mary havde et ønske om, Sussie ville fortælle hvilke forventninger,
hun har til hende og Dorthe i køkkenet.

Cykelpiloterne:
Er godt i gang, der er 6 piloter
Der arbejdes forsat på, hvordan disse ture kan fordeles.

Status på opgavelisten

Projekt Ensomhed

Centerbestyrelsen,
Seniorrådet

Aktivitetslederen/
Køkkenlederen
Ellen Balleby

Mary henviser til temadagen.
Mary S. der har lige været en spændende tur med 40 deltagere.
Der er en ny tur d. 18. juni 2018
Turen bliver til Brejning o g Trelde Næss, der også vil være en grill-tur.
18. august er der også planlagt en tur.

Mary L. vil sende referater ud, når disse foreligger.
Ellen B. oplyste at der er lavet regler om, hvordan cafeens personale
skal forholde sig med penge, når de lukker.
Køkkenet har problemer med udsugningen, disse vil blive løst sidst i
august.
Orienterede også kort om, at alarmerne gik i gang ved indbrud og
brand.
Der er endnu ikke konkrete aftaler om hvordan have/gård ved
boligforeningen skal anvendes.
Der er afsked med Ellen B d. 12. juni kl. 10.00-12.00
Sommerferien er en stille tid.
Pinsebrunch d. 24. Maj

Aktivitetsmedarbejderen
Karen Margrethe
Der er en opslagstavle ved boligforeningen og de vil gerne have
opslag fra I.P. Schmidt.
I kælderen er der lagt nyt gulv, som er ved at være færdigt

Eventuelt

Mary tog billeder af alle brugerrådets medlemmer, så de kan blive
mere synlige ved opslag på I.P. Schmidt
Aktivitetskort
atter en god debat om, hvordan man får gjort opmærksom på at det
kræver et gyldigt aktivitetskort for at deltage i aktiviteterne.

at der skal være en tovholder i de forskellige aktiviteter, som også vil
være ansvarlige for gyldige aktivitetskort.
Forslag:
At der sidst i september vil være et stort opslag, om at
aktivitetskortene skal fornyes.

At der hver måned bliver udtrukket et nummer, og hvor man har
vundet en middag på I.P. Schmidt
Grete L.

