Brugerrådsmøde d. 15. August 2018
Deltagere: Kaj, Ellen, Vivian, Mary S, Flemming, Grete, Sussie, Karen Margrethe,
Fraværende: Mary L. Annelise
Orientering fra
Dorthe køkken

Sussie
Karen Margrethe

- 6. juli middag stor succes med mange deltagere
- ferien fra cafeen/køkkenet har ikke kunne mærkes m.h.t. brugerne
- foreløbig ingen flere arrangementer end planlagt da køkkenet har meget
at gøre.
- Julefrokost som tidligere dato endnu ikke planlagt
- Mortensaften som tidligere.
- Ålegildet aflyst pga. travlhed
Flere rettelser til pensionistavisen til næste udgave bl.a. om cafeens
åbningstider.
Der mangler stadig frivillige til cafeen spec. til weekenden
Kaj vil prøve at skaffe nogle
Step 2
Materiale til tovholder/frivillige udsat til næste møde.
-Salg af aktivitetskort på beg. I uge 36 3/9 – 7/9 kl. 11.00 – 14.00
Medlemmer fra brugerrådet vil være til stede hjælpe/aflaste kiosken.
Ellen og Grete vil lave en plan for hvordan dette skal foregå.
Ligeledes vi der være opslag om dette.
Møde med Brugerrådet i forlængelse af møderne, der lagt en plan for
hvornår man kan deltage.

Økonomi
Ellen

Kiosken budget er der en lille stigning
Køkkenets budget: brugerrådet har ikke behov for at vide dette hver gang.
Sussie vil orientere, hvis der sker ændringer.
Opgradering af netværket ok
Kaj mindede om invitationen til frivillige fredag d. 28. sept., og håbede flere
ville deltage
Flemming henviste til invitationen til Borgermøde d. 26. sept. Kl. 10.00
-13.00 i Seniorhuset I.P. Schmidt om: fremkommelighed, tilgængelighed og
mobilitet for ældre i kommunen.

b. Sussie

Der vil være et fælles formandsmøde, hvor Sussie vil lave dagsordenen,
sp.ec. data loven, vil være vigtig.
Addy mangler en ny ghettoblaster, denne blev bevilliget og Vivian vil stå for
indkøb af denne

En praktikant ses i uge 37, følger specielt Sussie og Karen Margrethe
Kaj foreslog også at det måske var en god ide at være med på en cykeltur.
Formålet med denne praktik: at se hvad der sker ”bag” et aktivitetscenter.
Udsugningen i køkkenet skaber stadig problemer, er sendt videre til Mona
på rådhuset.
Sussie omtalte, at de er opmærksomme på samarbejdet med de frivillige og
deres trivsel, så deres arbejdsopgaver bliver brugt mest hensigtsmæssigt.

c.
Flemming
d.
Flemming
e.
Mary S.

5.
Arrangementer
Ellen

Brugerrådet bakker op om dette.
Indkøb af bus udskudt til 2019
Centerbestyrelsen har søgt om penge ved kommunen.
Intet nytCa. 35 havde meldt sig til turen til Skamlingsbanken.
6. julemiddagen gik godt mange kom og gik.
Postorkestret var en stor udfordring da ca. 70 kom.
Der mangler en plan over sådant et arrangement forløb, der vil blive lavet
en plan til næste møde.
Gårdrummet med stole og borde er fælles og må benyttes af alle
Fødselsdagen d. 29 sept. Mary, Grete og Mary S vil se på dette.
Fredagsbal.

Lillian Niess og Grete vil se på dette.
Referent Grete

