Brugerrådsmøde d. 19. sept. 2018
Deltagere: Mary L., Kaj, Ellen, Flemming, Sussie, Karen Margrethe, Annelise, Grete
Fra værende: Mary S. og Vivian
Dagsorden

Godkendt

Referat

Godkendt. Kaj lagde ud med, om det ikke skulle være et beslutningsreferat, så
det ville blive nemmere at skrive referat.
Mary L. syntes det var en god ide og at hun fremover ville lave en mere
detaljeret dagsorden.

1.

Cafeen har været godt besøgt sommeren igennem.
Ønsker hvis der kommer store hold på eks 25 personer, at der så gives
besked i god tid.

Orientering fra
Køkkenleder
Dorthe
Aktivitetsleder
Sussie

Birthe V. Jensen har travlt med at planlægge arbejdsplaner for de
frivillige i cafeen.
Karen Margrethe er ligeledes meget aktiv i cafeen, for at hjælpe de
frivillige, hvis der opstår problemer her.
Der er flere daglige brugere af cafeen med forskellige behov, som man
forsøger at tilgodese.
Har ønsker om flere frivillige til cafeen og huset.

2. Økonomi
Ellen

3.
Sager til behandling

Har fået en mail om sundhedsuge i november og det kunne være en god
ide om nogen fra huset deltog.
Fremlagde og kommenterede Brugerrådets og kioskens regnskaber.
Vil få lavet et godt billede af I.P.S. og brugerrådet
Aktivitetskort det har været en god ide med denne uge og en god ide at
gentage fremover.
Der blev solgt 197 kort og udleveret 34 kort til frivillige.
Edb er det eneste, hvor der bliver betalt gebyr, skal det fremover betales
dette?
MobilePay til kiosken Ellen og Mary L. vil tage sig af dette. Begge
deltager i møde med kiosken, og aftaler hvordan det kan anvendes i
praksis
Knipleholdet har søgt om 1500 kr. til deres knipledag, hvilket er
godkendt, ønsker dog at de fremover l lader deres knipledag falde
sammen med husets ”åben hus dag”.
Persondata stiller krav om, hvordan de frivilliges data skal bruges,
Mary og Ellen vil se nærmere på dette

Vores EDB kyndig har valgt at stoppe.
Mary L. vil tage en snak med ældresagen, hvordan vi løser vores problem her
Og hvordan det skal fungere i fremtiden.
Fælles møde til efteråret skal foregå på I.P.S
Mary L. og Sussie vil se nærmere på dette.

4.
Opfølgning

Drøftelse om aktivitetskort, gaver, m.m., frivillige, tovholder.
En samlet drøftelse på et senere tidspunkt.
Besøg i grupperne i oktober/november.

5.
Arrangementer i
Brugerrådet

6.
Nyt fra

7.
Evt.

Seniorhusets fødselsdag er i fuld gang med at blive arrangeret.
Fredagsbal bliver d. 26, oktober er klar til at blive afholdt.
”spilopperne” kommer og spiller
Julemiddag d. 24 december vil blive annonceret på et senere tidspunkt
Fælles formandsmøde - Mary L. fortalte det havde været et godt med
inspiration fra hinanden.
Seniorrådet – Flemming sagde også et godt møde men mange nye
medlemmer, skal lige finde sig selv.
Centerbestyrelsen – Mary L. stolene i gården er fælles og bedemanden
må gerne kører ind i gården.
Nøglechips hvem skal styre dette?
Ensomhed – Mary S./Annelise 36 deltagere på deres sidste tur.
Deres næste møde er på I.P.S.
Cafeen vil fremover også anvende den ”store cafe” fra kl.11.00-13.00,
Da der kommer flere og flere borgere i cafeen.
Cykelpiloterne vil udarbejde et regelsæt, hvordan det skal foregå.
Næste møde d. 17. oktober kl. 9.30

Grete

