Referat fra Brugerrådets møde onsdag den 19. dec. 2018
Tilstede: Flemming, Annelise, Mary S.; Mary L., Vivian, Sussie. Karen Margrethe deltog i en del af
mødet.
Afbud: Grete, Kaj og Ellen

Indhold
Godkendelse af dagorden ................................................................................................................. 1
Godkendelse af referat...................................................................................................................... 1
Orienterings sager: ........................................................................................................................... 1
Beslutningssager:.............................................................................................................................. 2
Forslag til skabelon for fremtidige dagordener ............................................................................ 2
Kriterier for tilskud til aktiviteter og arrangementer. ................................................................... 2
Tøjsalg m.m. i Seniorhuset ........................................................................................................... 2
Regnskab 2018 og Budget 2019 ................................................................................................... 3
Ansøgning om tilskud til nyt bookingsystem ............................................................................... 3
Tilskud fra Lokalforeningspuljen ................................................................................................. 3
Årsplan og handlingsplan for 2019............................................................................................... 3
Vedtægtsændringer ....................................................................................................................... 3
Mikropartner Sund by ................................................................................................................... 4
Evt. ................................................................................................................................................ 4

Godkendelse af dagorden
Beslutning: Godkendt

Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Orienterings sager:




Køkkenleder og aktivitetsleder – Dorthe/Sussie/Karen Margrethe
Der har været meget travlt i køkkenet i december. Fremover skal der være bedre
sammenhæng mellem køkkenets ressourcer og bestillinger. P.t. hjælper Anja fra Taulov med
i Seniorhuset.
Ellers er det køkkenlukningen, der fylder. Håndværkerne er begyndt i kælderen. 1. januar er
der lukket, 2. januar åbner den midlertidige Cafe.
Centerbestyrelsen – Mary L.
Opgaven med udlevering af chips flyttes fra Centerbestyrelsen til personalet.
Mary L., Karen Margrethe og Henning skal nedskrive spilleregler for udlevering/
returnering af chips. De skal godkendes i Centerbestyrelsen i januar.
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Seniorrådet – Flemming
Seniorrådet fik meget kort tid til at komme med et høringssvar til en organisationsændring
ved Fredericia Kommune. Den betød, at de tre Aktivitetscentre fremover skulle høre under
Kultur- og Fritidsudvalget. Byrådet har besluttet at følge Seniorrådets indstilling, så
Aktivitetscentrene fortsat hører under Senior- og Handicapudvalget.
Projekt Ensomhed – Annelise/Mary S. – Ny gruppe starter i Taulov. I januar/februar er der
spisning i Taulov.

Beslutningssager:
Forslag til skabelon for fremtidige dagordener
o Formanden foreslår, at vi fremover deler dagsorden op i orienteringssager og
beslutningssager, som vist i dagsordenen for dette møde. Beslutningssagerne beskrives i
dagsordenen, så det tydeligt fremgår, hvad Brugerrådet skal drøfte/beslutte. Det gør det
lettere at lave referater.
Beslutning: godkendt
Kriterier for tilskud til aktiviteter og arrangementer.
o Kriterierne er udsendt i høring hos Brugerrådets medlemmer, men vi mangler en endelig
godkendelse.
Der er kun kommet en kommentar - ”tilskud til udvikling/styrkelse af eksisterende
aktiviteter” ændres til ”tilskud til udvikling af eksisterende aktiviteter”, da vendingen
styrkelse kunne tolkes som et tilskud til middage mv.
Beslutning: Godkendt – reglerne udsendes til tovholderne i januar
Tøjsalg m.m. i Seniorhuset
o Gennem mange år har det været en tradition, at forskellige handlende har besøgt
Seniorhuset med salg af tøj, tasker m.v. Det stammer tilbage fra tiden som plejecenter.
Men hvem er ansvarlig og kontaktperson for disse besøg? Hidtil har det ligget hos
personalet, men er det Brugerrådets opgave?
Formand har p.t. to forespørgsler fra
 Jysk Tøjsalg som vil komme 27/3, 6/8 og 3/12 kl. 10-14
 Damernes Butik, som vil komme 14/5 eller 21/5
Henvendelserne kommer som regel til Informationen. Derfor skal de frivillige orienteres om
Brugerrådets beslutning.
Beslutning: Hverken Brugerrådet eller personalet ønsker at stå for tøjsalg m.v. Vi oplever
det som konkurrence forvridende i forhold til byens butikker, og da huset er placeret i
bymidten, har alle mulighed for at handle. Mary L. og Sussie laver et fælles svar til de to
butikker, der har henvendt sig og giver besked til Informationen om beslutningen.
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Regnskab 2018 og Budget 2019
o Kassererens forslag til budget for 2019, som foreligger til mødet. Regnskabet for 2018
behandles på mødet i januar.
Beslutning: Regnskab og budget er godkendt. Fremover er budgettet på dagsordenen på
hvert møde.
Ansøgning om tilskud til nyt bookingsystem
o Centerbestyrelsen søger om tilskud på 7.500 kr. til anskaffelse af et nyt bookingsystem.
Beslutning: Godkendt – Mary L. skriver til Centerbestyrelsen.
Tilskud fra Lokalforeningspuljen
o Isobro administrerer Lokalforeningspuljen fra socialstyrelsen og har meddelt, at vores
ansøgning om tilskud er godkendt. Brugerrådet har søgt om tilskud til to arrangementer i
2019, hvor vi forsøger at rekruttere nye frivillige til Seniorhuset. Arrangementerne laves
i samarbejde med personalet og Centerbestyrelsen.
Vores ansøgning lød på ca. 14.000 kr. inkl. moms. Vi har kun fået 9.442,62 kr., da
puljen er fordelt ligeligt mellem alle ansøgere. Derfor skal vi selv skyde penge i
projektet eller finde tilsvarende besparelser.
Vi har endnu ikke modtaget tilskuddet, men det forventes at komme inden årsskiftet.
Beslutning:
 Brugerrådet finansierer et evt. underskud.
 Der nedsættes en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for planlægning af projektet.
Gruppen består af 2xMary fra Brugerrådet og Sussie som
medarbejderrepræsentant. Mary L. tilbyder Centerbestyrelsen en plads.
Årsplan og handlingsplan for 2019
o Formanden har udarbejdet årsplan over kendte aktiviteter som aftalt på seneste møde i
Brugerrådet. Årsplanen vil blive opdateret løbende.
o I lighed med sidste år har formanden udarbejdet handlingsplan for det nye år. Ideer til
nye aktiviteter og arrangementer indgår i planen.
Beslutning: Årsplanen er godkendt og den opdateres løbende. Vi kigger på
opgavefordelingen i det nye år.
Tids- og Handlingsplan for 2019 er p.t. uprioriteret. Formand og næstformand arbejder
videre med den med henblik en godkendelse i januar.
Vedtægtsændringer
o Vores vedtægter har i flere situationer vist sig ikke at være fyldestgørende. Derfor har vi
flere gange drøftet en ændring.
Formanden har undersøgt proces og tidsplan for vedtægtsændringer. Ændringer skal
først forelægges/godkendes på årsmødet i marts, derefter sendes de videre til
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godkendelse i Senior- og Handicapudvalget og til sidst til Fredericia Byråd. Hvis
vedtægterne godkendes på årsmødet, kan vi forvente en godkendelse i de politiske
udvalg inden sommerferien.
Vi kan vælge én af to fremgangsmåder for vedtægtsændringerne:
1. Januar mødet bruges til brainstorm og vi laver i fællesskab de nye vedtægter.
2. Formand og næstformand udarbejder udkast, som vi kan drøfte på januar mødet.
Brugerrådets medlemmer interviewes inden udarbejdelse.
Beslutning: Vi laver en kombination af 1 og 2. I januar bruger vi en halv time til at drøfte
formål. Resten af vedtægterne ligger som udkast til mødet.
Mikropartner Sund by
o Formand har modtaget flg. fra Sussie Enghøj Bruun:
Jeg synes allerede, at I tre brugerråd gør en kæmpe indsats for primært den mentale og
psykiske sundhed blandt Fredericias seniorer – men såmænd også for den fysiske og på
andre parametre. Så hvorfor ikke melde sig som WHO Sund By mikropartnere?
I fortjener den anerkendelse, der ligger i at være mikropartner. Og I fortjener at blive set
fra den platform, som Sund By netværket giver jer. Jeg har vedhæftet et lille skriv og et
tilmeldingsskema, såfremt I fatter interesse for det i Brugerrådene. Giv mig gerne et lille pip
om, hvorvidt I finder det interessant! Jeg hepper i hvert fald på jer og hjælper jer gerne på
vej!
Materiale vedr. Mikropartner er vedhæftet dagsordenen.
Beslutning: Vi er med og Kaj er tovholder og orienterer Brugerrådet om det videre forløb.
Evt.
En reminder om arrangementet ”Demens – det taler vi om” den 24. januar.
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