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Godkendelse af dagsorden
Beslutning: godkendt

Godkendelse af referat
Beslutning: godkendt
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Konstituering efter årsmødet
Efter årsmødet ser Brugerrådet sådan ud: Bent Bjerre Jørgensen, Grete Lehrmann, Vivian Nielsen,
Kaj Petersen, Ellen Vestergaard, Mary Strøager, Mary Larsen.
Tilforordnet fra Seniorrådet Flemming Larsen
Brugerrådet konstituerede sig således i henhold til vedtægterne:
 Formand Mary Larsen
 Næstformand Kaj Petersen
 Sekretær Bent Bjerre Jørgensen
 Kasserer Ellen Vestergaard
 Medlemmer Mary Strøager, Vivian Nielsen og Grete Lehrmann
Følgende repræsentanter/tovholdere valgtes til:
 Centerbestyrelsen - Mary L.
 Projekt Ensomhed – Mary S. og Bent B.
 Sund By – Kaj
 PR – udvalget – Grete, Kaj og Mary L.
 Nøglechipsansvarlig – Vivian
 Festuge/Åbent hus – gruppen – Vivian, Ellen, Bent og Kaj
 Projekt Rekruttering af frivillige – Sussie, Mary L., Kaj, Mary S. og Tove fra
Centerbestyrelsen.
 Kontaktpersoner i forhold til aktiviteterne – listen blev opdateret og sendes ud til
Brugerrådets medlemmer.

Opfølgning på årsmødet
Henning Due Lorentzen har godkendt referatet, men mangler at underskrive det pga. ferie. Referatet
hænges på opslagstavlen og lægges på hjemmesiden.

Beslutningssager:
Regnskab og budget
Kassereren forelagde regnskab og budget. Der har været et godt salg af aktivitetskort.
Fra 1. juli skal der ikke betales for aktivitetskort.
Nyt salg fra 1. september.
Beslutning: Godkendt

Endelig godkendelse af spilleregler for arrangementer
På seneste møde i Brugerrådet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde spilleregler
for vore arrangementer, så der er fuld klarhed over billetsalg og håndtering af penge. Gruppen
bestod af Grete, Ellen, Mary og Birte, kiosken. Udkastet har været rundsendt til Brugerrådets
medlemmer. Der har ikke været indvendinger, så Brugerrådet skal endelig godkende reglerne.
Arbejdsgruppen vil evaluere reglerne efter et par arrangementer.
Beslutning: Godkendt – reglerne vil løbende blive evalueret.
Fredagsdans: Ellen og Grete vil se, hvordan arrangementet af dette kan foregå bedst.
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Forplejning og gaver
På seneste møde mellem aktivitetsleder, de tre formand for Brugerrådene og
aktivitetsmedarbejderne drøftede vi forplejning og gaver.
Fredericia Kommune betaler for forplejning til Brugerrådene.
I praksis er der stor forskel på forplejningen til møderne. På Øster Elkjær og Tavlhøjcentret får de
morgenmad til møderne. Kun i Seniorhuset får vi frokost.
Alle formænd er enige om, at vi skal ensrette reglerne, så der ikke er den store forskel på, om man
er frivillig i Seniorhuset, i Tavlhøjcentret eller på Øster Elkjær. Tavlhøjcentret skiller sig dog lidt
ud, da de har en stor andel i vedligeholdelsen af Tavlhøjcentret.
Beslutning: Sussie orienterede om, at kommunen fremover giver morgenmad til møderne og en
julefrokost. Gaver til jul og mærkedage til Brugerrådsmedlemmer bortfalder. Til gengæld gives en
erkendtlighed til påske.
Vi holder fast i et forårsarrangement for de tre brugerråd (inkl. de tilforordnede fra Seniorrådet).
Hele Seniorrådet bliver fortsat inviteret til november-seminaret, hvor også politikerne inviteres
med.
Flemming foreslog, at vi byttede om på de to arrangementer, så mødet med politikerne bliver i
foråret, inden de starter budgetlægningen.
Gaver til frivillige
De andre Brugerråd giver ikke gaver til frivillige, som vi gør i Seniorhuset. De giver udelukkende
til Brugerrådsmedlemmers mærkedage eller afgang.
Vi har ca. 60 frivillige (kiosk, cykelpiloter, cafe og tovholdere). Risikoen for at nogen bliver glemt,
er meget stor.
Derfor indstiller formanden, at vi drøfter gave reglerne og beslutter, om vi skal beholde dem eller vi
skal afskaffe dem?
Beslutning:
Der var enighed om, at vi fortsat ønsker at give gaver under en eller anden form. Mary S. og Bent
kigger på de nuværende gaveregler og kommer med et oplæg til næste Brugerrådsmøde, herunder
forslag til en tovholder, som skal sørge for gaverne.

Besøg på de andre aktivitetscentre
Er der interesse for, at vi tager på besøg hos Øster Elkjær og Tavlhøjcentret?
Beslutning: Mary L. arbejder videre.

Årsplan og handlingsplan




Opfølgning på års/aktivitetsplanen
o Der bliver ingen påskefrokost i år pga. en kæmpe overarbejdspukkel i køkkenet,
der skal afspadseres henover foråret. Den reviderede års/aktivitetsplan udsendes
til medlemmerne efter mødet.
Handlingsplan, herunder status fra
o Rekruttering af frivillige
Gruppen har holdt ét møde, er i gang med at finde frivillige til plakater i
trappeopgangen.
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o PR udvalget
Arbejder med en kommunikationsplan for 2019 og design for Brugerrådets
tryksager. Vi er så småt startet med markedsføringen med en artikel i
førstkommende nr. af Pensionistavisen. Desuden er der lavet aftale med Elbo
Bladet om redaktionel omtale og annoncering henover året, meget gerne som et
fælles projekt med de andre Brugerråd.
Kaj vil undersøge muligheden for tilskud til fælles annoncering for alle tre
Brugerråd via kommunen.
o Træningslokalet – der er stadig stor tvivl omkring brugen af Træningscentret.
Bent og Sussie er ansvarlige for at drøfte udfordringen med
Genoptræningscentret for at afklare roller, ansvar m.v.
o Festuge/Åbent hus udvalget – gruppen arbejder videres med
 Festuge aug/sep - Vi vil gerne med på en stand på Rådhuset d. 24.8,
meget gerne sammen med de 2 andre Brugerråd. Mary L. tager forslaget
med til Fælles formandsmøde.
 Åbent hus – det er Centerbestyrelsens arrangement. Gruppen skal kun
koncentrere sig om Brugerrådets deltagelse i Åbent hus.
Beslutning: Til efterretning.

Orienterings sager:
Nyt fra personalet – Sussie og Karen Margrethe
Janni stopper i køkkenet og Sussie er i gang med at søge en ny medarbejder. Stadig stor travlhed i
køkkenet, men forhåbentlig hjælper de nye bestillingsregler på det. Køkkenet er også begyndt at
sige nej til arrangementer.
Billardspillerne vil gerne have en anden placering, da det kniber med pladsen, når beboerne
opholder sig i området. Sussie og Bent kigger på mulige placeringer.

Centerbestyrelsen
Sussie orienterede om, at tøjsalget på I.P. Schmidt var oppe at vende på Centerbestyrelsens
repræsentantskabsmøde.
Centerbestyrelsen skal konstituere sig den 21/3

Seniorrådet – Flemming
Intet, da der ikke har været møde.
Vi fik dog en god dialog om, hvad Seniorrådet og Brugerrådene egentlig kan bruge hinanden til.
Seniorrådet er bindeled mellem Brugerrådene og det politiske system.
Brugerrådet opfordrer Seniorrådet til at invitere Brugerrådene til dialog om relevante emner, bl.a. i
forbindelse med høringen af budgettet.
Kaj foreslog, at Seniorrådet og Brugerrådene i fællesskab går aktivt ind for anskaffelsen af bussen
til brug for aktivitetscentrene. Der er nedsat et udvalg med Flemming, Seniorrådet og Niklas
Andersen, Handicaprådet, som tovholdere. Kaj tilbød sin assistance i udvalget.
Et andet eksempel på tættere samarbejde kunne være Projekt Ensomhed, som nu står uden
driftskapital, da projekttilskuddet er opbrugt.

Fælles formandsmøder – Mary og Sussie
Forplejning og Sund By – se disse punkter.
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Projekt Ensomhed – Mary S. og Bent (nyvalgt medlem)
Mary S. orienterede om projektet. Der mangler stadig driftskapital.
Kaj gjorde opmærksom på fællesspisningen i MesseC. Det er jo oplagt, at projekt Ensomhed
deltager i denne aktivitet, da den ikke belaster budgettet. De skal udelukkende sørge for transport.

Mikropartner Sund By – Kaj
Alle tre Brugerrådet er med på en fælles ansøgning og vi bliver optaget som mikropartnere ved et
arrangement den 6/5 2019. Kaj orienterer, når han ved mere.

Evt.
Formanden inviterer Susanne Andersen til et af vore møder, så hun kan fortælle om sit arbejde.

Næste møde
24/4 kl. 9.30
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