Referat fra Brugerrådets møde onsdag den 16. jan. 2019
Tilstede Mary L., Kaj, Mary S., Grete, Vivian, Ellen, Sussie, Karen Margrethe deltog i en del af
mødet,
Afbud: Flemming og Annelise
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Godkendelse af dagorden
Beslutning: Godkendt

Godkendelse af referat fra 19/12 2018
Beslutning: Godkendt

Orienterings sager:


Køkkenleder og aktivitetsleder – Dorthe/Sussie/Karen Margrethe
o Karen Margrethe: Holder ferie i 3 uger.
o Seniorrådet har indstillet cykelpiloterne til årets Senior idrætspris. Kaj fordeler 10
billetter mellem cykelpiloter og Brugerråd. Kl. 19.00 vil prisoverrækkelsen finde
sted, her er gratis adgang.
o Sussie: har travlt med mange opgaver som har ventet på at blive løst. Flere er på
ferie fra køkkenet i denne tid. Dorthe er sygemeldt. Køkkenrenoveringen går som
planlagt. Mange af brugerne kommet ind til kaffe og kage og en hyggesnak.
Juleaften gik godt, hvor ca. 50 stk. Få var utilfredse med det nye tidspunkt. Aftenen
evalueres i det fælles Brugerråds formandsforum.





Centerbestyrelsen – intet – der har ikke været møde
Seniorrådet – intet – Flemming er på ferie
Projekt Ensomhed – Annelise/Mary S.
o Mary S. går godt, altid et godt fremmøde. Der starter nyt hold i Taulov.
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Ændring af Brugerrådets vedtægter


Som aftalt på seneste møde skal vi drøfte formålet med Brugerrådet, som input til ændring
af vedtægterne. Udkast til øvrige § er ikke klar til dette møde.
Beslutning: Vi er enige om, at det stadig er uklart, hvordan opgave- og ansvarsfordeling er
mellem personale, Centerbestyrelse og Brugerrådet.
Mary L. tager sagen op i Centerbestyrelsen og med personalet for at få en dialog med henblik på
tydeligere ansvarsfordeling.

Beslutningssager:
Forberedelse til årsmøde
 Årsmødet er fastsat til 14/3 kl. 14. Indkaldelse skal ske via lokale blade og ved opslag i
Seniorhuset I.P. Schmidt.
På valg er:
Medlemmer til Brugerrådet:
Annelise Pedersen, Mary Larsen, Vivian Nielsen, Grete Lehrmann
Suppleanter (på valg hvert år, genvalg muligt):
Else Dam, Anna-Grethe Raun, Alice Nielsen
2 bilagskontrollanter (på valg hvert år, genvalg muligt):
Iris Marie Svendsen og Ritha Jensen
Bilagskontrollantsuppleant (på valg hvert år, genvalg muligt):
Flemming Larsen
Vi skal forholde os til flg.:
 Forplejning, annoncering, opslag og lokaler
 Forslag til dirigent
 Hvem genopstiller til Brugerrådet?
Beslutning:
Mary L.: sørger for opslag via lokale blade og opslag på I.P.S
Kaj P. bestiller forplejning og lokaler.
Annelise stopper, Mary L. Vivian og Grete genopstiller. Alle lægger hovederne i blød for at
finde gode kandidater til dirigent, Brugerråd og suppleanter.
Ellen snakker med bilagskontrollanterne, om de genopstiller.
Regnskab 2018 og Budget 2019
o Årsafslutning regnskab 2018 – Brugerrådet skal godkende regnskabet, som herefter skal
revideres af bilagskontrollanterne.
o Opfølgning på budget 2019, herunder tilskud til gymnastikholdene.
Bilag – regnskab og budget fremsendes fra kasserer.
Beslutning:
Årsregnskab og budget 2019 blev godkendt.
Arbejdsgruppe bestående af Mary L., Grete, Ellen og Birte (kiosken) laver fælles regler for
aktiviteter og betaling for disse.
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Årsplan og handlingsplan for 2019
o Opfølgning på års/aktivitetsplanen – 1. kvartal status m.v.
o Handlingsplan 2019 skal prioriteres - vedhæftet
o PR Udvalgets arbejde - status.
Bilag: Års/aktivitetsplan og handlingsplan er vedhæftet.
Beslutning:
Gennemgået og godkendt
Projekt Rekruttering af frivillige – afventer udpegning af deltager fra Centerbestyrelsen. Kaj
indtræder i gruppen sammen med 2xMary og Sussie.
20/3 vil der være et konstituerende møde for det nye Brugerråd.
Ligeledes skal der være lidt mere klare linjer om opgavefordeling og om hvem gør hvad.
Mikropartner Sund By (Kaj tovholder)
I februar 2018 blev Fredericia optaget i WHO Healthy Cities Network som det femte medlem i
Danmark. Healthy Cities Network består af et netværk af udvalgte europæiske byer, som
samarbejder på kryds og tværs om to overordnede mål, nemlig



at fremme sundhed i bredeste forstand samt reducere ulighed i sundhed
at forbedre lederskab og fremme borgerdeltagelse på sundhedsområdet

Sund By projektet inviterer alle til at være med via mikro-partnerskaber. En mikro-partner arbejder
med sundhed i ordets bredeste forstand. Mikro-partnere arbejder forskelligt og med udgangspunkt i
lige præcis deres standpunkt og tænker så småt og så lokalt som muligt.
Formand og næstformand foreslår, at Brugerrådet søger optagelse som mikropartner med følgende
målsætninger.
 At Fredericia er i bevægelse (fysisk aktivitet)
 At Fredericia spiser sundt
 At Fredericia trives (Mental Sundhed)
 Fællesskabets Fredericia (Mental sundhed)
Se vedhæftede ansøgningsskema.
Bilag: Skema er vedhæftet.
Beslutning:
Vi er med. Kaj er tovholder og tilmelder os.

Evt.
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