Referat fra Brugerrådsmøde d. 20. juni 2018
Deltagere: Mary L., Ellen, Vivian, Annelise, Mary S. Kaj, Sussie Enghøj B., Grete
Fraværende: Flemming
Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Godkendelse af
sidste referat

Mary S. ønsker klar markering, om det er Mary L. eller Mary S, der
tildeles en opgave. Herefter blev referatet godkendt

Nyt fra køkkenet
Dorthe

Der er nu set rotter i gården. Sussie kontakter Boligkontoret.
6.juli middag 75 kr.
Cafeen vil som tidligere have dette tilbud. Der er allerede tilmeldt
60 dagshjems brugere.
Se nærmere under pkt. arrangementer.
23. juli postorkesteret vil som tidligere spille en time fra kl. 17.00
Kaffe og kage 25 kr. – se nærmere under pkt. arrangementer.
Der mangler stadig frivillige i cafeen spec. i weekenden. Alle
medlemmer forsøger at finde nye frivillige. Kaj forsøger at finde
mandlige frivillige i sit netværk.
Udsugningen i køkkenet udskudt ca. 14 dage
Sussie, Dorthe og Mary L. vil tage en snak om lukning af køkkenet i
denne periode.
Dorthe har ferie 19/7-14/8
Cafeen vil lukke fra kl. 14. i sommerferien

Økonomi:
Ellen

Ellen gennemgik regnskaberne ser ok ud
Kommunens regnskaber lidt sværere at forstå, der vil blive set
nærmere på dette fremover

Nyt fra Sussie Enghøj

Mangler lidt tid til at finde ud af organisationen på I.P.S, hendes
funktion og lære personalet og andre interessenter i huset at
kende.
Sussie skal mødes med Boligkontoret for at drøfte samspil omkring
huset, gården osv.

Efterårets aktiviteter/

Siden årsmødet har der ikke været så mange arrangementer i
Brugerrådets regi. Vi afventede temadagen, hvor vi skulle drøfte
det fremtidige arbejde.
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Hidtil har vi haft et aktivitetsudvalg. Vi besluttede, at hele
brugerrådet er Aktivitetsudvalget nu. De forskellige arrangementer
fordeles mellem medlemmerne af Brugerrådet. Den ansvarlige har
ansvaret for at planlægge og markedsføre arrangementerne - Og de
har retten til at involvere øvrige medlemmer af Brugerrådet.
Og så genoptager vi den tidligere tradition med, at der deltager en
repræsentant for Brugerrådet ved alle arrangementer.
Repræsentanten skal fungere som vært/værtinde, byde velkommen
og hjælpe til, men skal ikke bag disken eller i køkkenet.

Karen Margrethe

Mary L. mailer en oversigt over efterårets planlagte arrangementer
med status og ansvarlige.
Blomsterne i huset er samlet sammen og sat på rekreation.
Der er kommet nyt gulv i lokale 0.4 i kælderen.
Der er købt 6 kontorstole til multirummet. Andre efterlyser nu
armstolene, som er blevet fjernet fra multirummet. Indtil videre må
de låne fra de andre lokaler, hvis de ikke er i brug.
Kiosken ønsker en ”sandwich” til dagens tilbud, pris ca. 1000.kr
Blev godkendt.
Karen Margrethe holder ferie i uge 29,30,31

Indkomne sager

Aktivitetskort 2018/2019
Hvordan skal de se ud? De frivillige i kiosken har ingen
bemærkninger om kortets udseende. Vi besluttede at med få
ændringer, kan de nuværende bruges. Grete laver kortene.
Brugerrådet vil være til stede, når disse skal fornyes/sælges sidst i
sept.
Bemærk – frivillige kan få et gratis aktivitetskort.
Grete og Ellen er ansvarlige for planlægning og involvering af resten
af Brugerrådet.
Chips: Mary L. laver en samlet oversigt over de chips Brugerrådet er
ansvarlige for i samarbejde med Asbjørn og Karen Margrethe. Kaj
og Ellen mangler at få en chip og Vivian skal have adgang til fælles
kontoret. Mary L. sørger for det.
Strikkefestival på Fanø i sept. 2019
Vivian orienterede om et strikkeprojekt, som strikkeholdet havde
deltaget i forbindelse med kulturugen 2015. Hele Fredericia var
pyntet med strikkede ”skulpturer” m.v. Nu skal udstillingen vises på
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strikkefestivalen på Fanø i 2019 og holdet er inviteret til at deltage.
Hun kender ikke detaljerne endnu, men vender tilbage med en
ansøgning om et tilskud, når hun ved noget mere. Brugerrådet er
positivt indstillet over for et tilskud.
Bedemanden har problemer med at holde i Vendersgade
Hvorfor ikke holde i gården??
Sussie snakker med Boligkontoret.

Fællesprojekt
”Ensomhed”
Centerbestyrelsen og
Seniorrådet.

Orientering om nyt stort maleri, malet af Pia Hessellund og skænket
af Korch Fonden.
Skal der laves en markering af dette? Sussie undersøger det.
Har lige været af sted med ca. 33 deltagere. Ny tur igen i 16. august
til Skamlingsbanken.
Centerbestyrelsen - Mary L. orienterede om arbejdet med
forbedring af bookingsystem og infoskærme. Når Mary L. får
seneste referat, sendes det videre til Brugerrådets medlemmer.
Seniorrådet – intet Flemming fraværende.

Eventuelt

Mary L. og Ellen har haft møde med Birte, som er tovholder for
kiosken. Kiosken er tilbudt et nyt kasseapparat, men de synes det
gamle fungerer fint.
Sussie/Mary L.
Vi skal have en generel snak om de frivillige på I.P.S, bl.a. flg.
punkter:
 Forsikring for frivillige
 Persondataloven
 Tavshedspligt
 Temadag for frivillige
 Aktiviteter og goder for frivillige
 Navneskilt?
Vi tager det op på et senere møde

Opsamling på temadagen,
herunder drøftelse af tids/handleplan og fordeling af
opgaver.

Herudover skal vi drøfte Køkken/cafeteriet og træningslokale
Vi gennemgik konklusionerne fra vores temadag og de udkast Mary
L. havde lavet til tids-handleplan m.v.
Vi fordelte arbejdsopgaver:
Alle hold har nu en kontaktperson i Brugerrådet – se oversigten
over aktiviteter/frivillige
Tids-/handleplan for synliggørelse af Brugerrådet – opgaver fordelt.
Mary L. fremsender de reviderede oversigter.
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