Referat fra Brugerrådsmøde 20. februar 2019
I mødelokalet 2.3
Tilstede Mary L., Mary S., Vivian, Flemming, Ellen, Annelise, Kaj, Grete.
Afbud fra Sussie og Karen Margrethe
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Godkendelse af dagorden
Beslutning: godkendt

Godkendelse af referat
Beslutning :godkendt

Orienterings sager:


Nyt fra personalet – Sussie
Sussie sendt afbud



Nyt fra Centerbestyrelsen – Mary L.
Mary orienterede kort fra et ekstra møde angående chips og depositium
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Nyt fra Seniorrådet – Flemming
Flemming orienterede om, at der stadig er høj ventetid på plejepladser, speciel efter
pladser til demente.



Sund by – Kaj
Alle tre brugerråd skulle gerne gøre det samme, der er intet resultat endnu, Sussie vil
tage det op på et fællesmøde d. 4 marts.



Opsamling på Årsmødet – Mary L.
Mary L. indkalder til årsmøde og det vil blive annonceret i Elbobladet.
Annelise genopstiller ikke, Mary L. har et evt. et emne.
Mary L. Vivian og Grete genopstiller
Kaj sørger for forplejning
Henning Due vil lede mødet



Projekt Ensomhed – Mary S. og Annelise
Har netop haft et møde med mange deltagere. Der arbejdes på en finansieringsmodel
fremover, da der muligvis ikke gives mere tilskud.

Beslutningssager:
Regnskab og Budget 2019
Regnskab og budget udsendes fra kasserer.
Beslutning: godkendt
Ellen redegjorde for brugerrådets og kioskens regnskaber, som er fine.
Ændring af Brugerrådets vedtægter
Formanden foreslår, at vi udsætter ændringen af vedtægterne indtil videre, da der stadig er en del
uklarheder omkring fordeling af opgaver og ansvar mellem Brugerrådet, Centerbestyrelsen og
personalet. Formanden orienterede på mødet.
Beslutning: er udsat
Drøftelse af ansvarsfordeling vedr. café
I en periode har der kørt en forsøgsordning, hvor personalet styrer vagtplaner og har kontakten til de
frivillige i Caféen. Vi valgte denne løsning, da der var en del udfordringer med at få ressourcer og
opgaver til at hænge sammen. Køkkenlederen var presset på tiden og formand kan ikke lægge så
mange timer i caféen, som der er behov for. Det gav forskellige udfordringer, som krævede nærvær
i dagligdagen.
Arbejdsrutinerne er nu ved at være godt kørt ind og løsningen fungerer rigtig godt. Derfor indstiller
formand og aktivitetsleder, at vi fortsætter denne ordning, og at driften af caféen fortsætter som et
samarbejde mellem aktivitetsleder og Brugerråd, dvs. at de frivillige fortsat hører til under
Brugerrådet.
Beslutning: Godkendt
Årsplan og handlingsplan for 2019
Herunder status på
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Gruppen – spilleregler for arrangementer.
Der er udarbejdet et sæt spilleregler for arrangementerne, kan evt godkendes på næste
Brugerrådsmøde.
 PR Gruppen - Vi arbejder med kommunikationsplan og forslag til nyt design til
Brugerrådets tryksager.
 Projekt Rekruttering af frivillige – formanden har aftalt med aktivitetsleder, at hun er
projektleder, da det er Seniorhuset IPS, der står bag projektet og ikke kun Brugerrådet.
Beslutning: Blev taget til efterretning
Evt. deltagelse i Trekantsområdets Festuge 2019.
Temaet i år er: ”FLYT DIG”. Festugen ligger fra 23. august til 1. september
https://www.trekantfest.dk/
Vi har modtaget denne mail fra Sussie:
Som et led i at vise Seniorhuset frem, trække nye kunder til og i det hele taget gøre os mere
bemærkede i bybilledet, går jeg med tanker om, at deltage med en aktivitet i Trekantens Festuge.
Enten i Seniorhus-regi, eller i Brugerråds-regi, hvis I vel og mærke har lyst til det? Temaet i år er
”Flyt dig” – og så er det jo op til fortolkning, hvad det så betyder. I mine øjne er det jo oplagt at
lade Seniorhuset være repræsenteret med Cykelpiloterne. De flytter jo mennesker både fysisk og
psykisk. Rådhuspladsen vil i festugen være omdannet til en ”oplevelses-plads”, hvor man kan prøve
ting og det ville det være en kanon reklame samt rekrutteringsplatform for jer, at være til stede der.
Er det noget, du ser potentiale i at tage med på Brugerrådsmøde?
Desuden orienterer Sussie på mødet om et anderledes kunstnerisk indslag i Seniorhuset i
forbindelse med Festugen.
Brugerrådet skal beslutte, om vi vil være med og udpege en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre
med det.
Beslutning: Der er nedsat en gruppe Ellen, Vivian og Kaj vil se på, om vi skal deltage og med evt.
hvad. Gruppen er også ansvarlig for Åben Hus dagen.

Evt.
Karen Margrethe vil blive indstillet til årets Frederikke.
Kaj vil fremover styre Brugerrådets nøglechips.
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