Brugerrådet
Seniorhuset I.P. Schmidt

Referat fra arsmøde torsdag d. 14/3 2019
1. Valg af dirigent.
a) Henning Due Lorentzen blev valgt
2. Valg af stemmetællere.
a) Valgt blev: Flemming Larsen, Svend Ove Mathiesen og Else Larsen
3. Rådets beretning v/formanden.
a) Beretningen findes efter referatet.
Der var nogen debat og utilfredshed med Brugerrådets beslutning om at sige farvel til
tøjsalg fra udenbys butikker. Et enigt Brugerråd mener dog fortsat ikke, at det er rådets
opgave at sørge for tøjsalg.
Henning Due Lorentzen orienterede om, at spørgsmålet om kommerciel virksomhed
med udgangspunkt i kommunens lokaler tidligere har været drøftet politisk.
En deltager foreslog, at frivillige kunne hjælpe svagere borgere med at komme i byens
tøjforretninger. Brugerrådet er villig til at støtte en sådan ordning, hvis der er frivillige til
det.
En anden deltager oplyste, at Fredericia Kommune også har en tilsvarende ledsage
ordning. Henvendelse skal ske til Visitationen.
Efter debatten blev beretningen godkendt.
4. Aflæggelse af Brugerrådets regnskab.
a) Kassereren gennemgik regnskabet for 2018.
5. Behandling af indkomne forslag.
a) Ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til Brugerrådet
a) På valg var: Annelise Pedersen, Mary Larsen, Vivian Nielsen, Grete Lehrmann
Annelise Pedersen ønskede ikke genvalg.
Flg. blev opstillet Bent Bjerre Jørgensen, Mary Larsen, Vivian Nielsen, Grete Lehrmann
og Birte Eskildsen.
Der blev afgivet 52 stemmer, hvoraf 4 var blanke/ugyldige. Afstemningen gav flg.
resultat Bent Bjerre Jørgensen 46, Mary Larsen 46, Vivian Nielsen 45, Grete Lehrmann
40 og Birte Eskildsen 26.
Det nye Brugerråd består af Bent Bjerre Jørgensen, Mary Larsen, Mary Strøager, Vivian
Nielsen, Grete Lehrmann, Ellen Vestergaard, Kaj Petersen. Brugerrådet konstituerer sig
på mødet den 20/3 2019
7. Valg af suppleanter
a) På valg var Else Dam, Anna-Grete Raun, Alice Nielsen
Flg. blev opstillet Karsten Knudsen, Else Dam, Anne-Grete Raun og Alice Nielsen.
Der blev afgivet 52 stemmer, heraf 2 blanke/ugyldige.
Afstemningen gav flg. resultat: Karsten Knudsen 46, Else Dam 43, Anna-Grete Raun 44,
Alice Nielsen 17.
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Det betyder, at 1. suppleant er Karsten Knudsen, 2. suppleant er Else Dam, 3. suppleant
er Anna-Grete Raun.
8. Valg af 2 revisorer
a) På valg var Iris Marie Svendsen og Ritha Jensen – begge blev genvalgt uden afstemning
9. Valg af revisorsuppleant
a) På valg var Flemming Larsen, som blev genvalgt uden afstemning.
10. Eventuelt.
a) Formanden takkede Annelise Pedersen for hendes indsats i Brugerrådet gennem mange
år og overrakte en buket fra Brugerrådet.
b) Også Henning Due Lorentzen gav Annelise et par ord med på vejen.

Fredericia, den 14/3 2019
På Brugerrådets vegne
Mary Larsen
Godkendt af dirigent Henning Due Lorentzen
Fredericia, den
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Efter valget sidste år var vi fire nye medlemmer og tre garvede medlemmer, som har været med i
Brugerrådet i mange år. Samtidig skete der jo også et skifte på personalesiden, da Sussie trådte til
som aktivitetsleder. Så vi var mange nye på posterne.
Men vi konstituerede os med Kaj Petersen som næstformand, Ellen Christensen som kasserer, Grete
Lehrmann som sekretær, Annelise Pedersen, Vivian Nielsen og Mary Strøager som medlemmer af
Brugerrådet og mig selv som formand. Flemming Larsen er tilforordnet for Seniorrådet. Sussie
Enghøj Bruun og Karen Margrethe Ladegaard deltager i møderne.

Temadag
Noget af det første jeg som formand blev præsenteret for, var påstanden: Brugerne kender ikke
Brugerrådet.
Og omvendt – vi kendte heller ikke brugerne og de mange tovholdere.
Heldigvis var vi enige om, at det må vi have gjort noget ved.
Så i maj fik vi en af kommunens konsulenter til at hjælpe os igennem en proces, hvor formålet var
at få lavet en handlingsplan for Brugerrådets arbejde i 2018.
Vi nåede frem til tre mål:
Brugerrådet vil
 være kendte blandt alle frivillige og brugerne
 styrke dialogen med tovholdere og brugere
 have bedre kendskab til aktiviteterne og tovholdere

Handlingsplan 2018
De tre mål endte ud i en handlingsplan med forskellige indsatsområder og jeg er lidt stolt af at
kunne sige, at vi har nået stort set alle målene. Og det vi ikke nåede i 2018, arbejder vi videre med i
2019.

Det vi nåede i 2018





På opslagstavlen, hjemmeside og facebook er vi nu synlige med
o Referater
o Billede og kontaktoplysninger.
o En tekst med opfordring til at kontakte Brugerrådet, hvis man ønsker at starte en
aktivitet.
Brugerrådet solgte aktivitetskort i september og det gør vi igen i år.
Vi fik lavet en oversigt over frivillige/hold/tovholdere. Alle grupper har nu kontaktperson i
Brugerrådet og vi har været på besøg i grupperne.




Vi har udarbejdet
o Materiale til tovholder - hvad kan de bruge rådet til og hvad vi forventer af en
tovholder.
o Folder med beskrivelse af faste aktiviteter
o Regler for tilskud til holdaktiviteter.
Vi har indført
o to årlige møder med tovholdere.
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o kaffe/knas til jul, hvor vi besøger holdene
 Vi forsøgte med træffetid i forlængelse af brugerrådsmøderne. Men der kom ikke nogen,
så det har vi droppet igen
Så vi har gjort en hel del for at vi skal lære hinanden at kende.

Hvad er Brugerrådets ansvar
Men det er jo ikke altid nok, at I ved, hvem vi er. Jeg kan forstå, at der er mange, der ikke ved,
hvem Brugerrådet arbejder for. Det kan jeg godt forstå, for det kunne jeg heller ikke selv i starten.
Men det kan siges ret klart.
Brugerrådet fungerer som en slags paraply over alle de brugere, der ikke er tilknyttet en forening.
De skal alle købe et aktivitetskort for at deltage i aktiviteterne, enten stolegymnastik, knipling osv.
Dvs. Brugerrådets forpligtelser gælder
- de brugere, der har købt et aktivitetskort
- de brugere, der kommer og foreslår en aktivitet og selv vil drive den. Også her skal deltagerne
købe et aktivitetskort.
Nogen tror, at Brugerrådet er et beboerråd, altså at vi skal tage hånd om de beboere, der bor på de
øverste etager i Seniorhuset. Men vi er ikke et beboerråd og vi har ingen særlige forpligtelser i
forhold til beboerne i huset.
Udover disse ting har vi bl.a. også arbejdet med følgende:

Caféen
Brugerrådet og Sussie har aftalt, at personalet overtager vagtplanlægning og kontakten til de
frivillige i caféen. Efter en kort forsøgsperiode har vi valgt at fortsætte denne model.
Der var jo en del uro nedlukningen i renoveringsperioden. Men nu er det hele godt overstået og
køkkenet er blevet opgraderet på mange måder til gavn for os alle. Og jeg vil gerne lukke alle rygter
om ventilationsanlægget. Det fungerer fint efter nogle justeringer.
Stigende travlhed har presset køkkenpersonalet hårdt. Derfor ansættes en ny medarbejder på 15
timer pr. 1/4. Bestillingsfristerne er ændret og køkkenet begynder at sige nej, hvis der ikke er
kapacitet til at klare opgaven.

PR udvalg
Et PR udvalg skal synliggøre Brugerrådets mange aktiviteter, både i huset og især uden for huset
via Pensionistavisen/Elbo Bladet. Vi skal have et ensartet design på plakater osv., så ingen er i tvivl
om, at afsenderen er Brugerrådet.

Rekruttering af frivillige
Brugerrådet har fået et tilskud fra Socialstyrelsens Lokalforeningspulje på ca. 10.000 kr. til at
tiltrække nye frivillige til Seniorhuset. En gruppe er i gang med planlægning.

Farvel til to aktiviteter
Desværre måtte stolegymnastikken fredag lukke ned, da Anette fra Træningscentret valgte at gå på
pension. Vi ved ikke endnu, om der starter et nyt hold med Anettes afløser eller med en anden
frivillig tovholder. Men vi vil støtte op om det, hvis det bliver aktuelt.
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En anden aktivitet, vi har sagt farvel til, er tøjsalget. Det kom noget bag på mig, da vi i efteråret
pludselig fik at vide, at det var Brugerrådet, der stod for tøjsalget i huset.
Vi blev enige om, at vi ikke ville forsætte denne aktivitet, fordi
- vi havde ingen frivillig til at stå for det
- det er et levn fra husets tid som plejehjem
- Vi vil ikke støtte udenbys butikker, når vores egne ligger i gå afstand Seniorhuset.
Det var sådan nogenlunde det, Brugerrådet har beskæftiget sig med i 2018

Vi er jo allerede i gang med et nyt år.

Seniorhuset ind i 20’erne
Og efter årsmøde og konstituering tager vi sammen med huset ledelse og Centerbestyrelsen hul på
projektet ”Seniorhuset ind i 20’erne”.
Seniorhuset I.P. Schmidt har været gennem en opstart med mange udfordringer, som heldigvis hen
ad vejen er løst ved hjælp af frivillige kræfter og personale.
Tilstrømningen er støt stigende og flere og flere får øjnene op for husets kvaliteter.
Det betyder også, at der er pres på de fleste hverdage, både på lokaler, personale og forplejning.
Opgaver og ansvar blev i sin tid fordelt mellem personale, Centerbestyrelse og Brugerråd. I flere
situationer har det vist sig, at denne fordeling nok ikke er helt hensigtsmæssig og gennemskuelig.
Mange brugere i huset kender heller ikke til sammenhængen.
Både Brugerrådet og Centerbestyrelsen har drøftet denne problemstilling.
Og tiden er nok kommet til at trække en streg i sandet og spørge ”Hvad skal der ske i Seniorhuset
fremover”.
Derfor nedsættes en arbejdsgruppe bestående af formand for Seniorrådet, formand for
Centerbestyrelse og formand for Brugerrådet, aktivitetslederen og Centerbestyrelsens sekretær.
Gruppens opgave er at planlægge projekt ”Seniorhuset ind i 20’erne”.
Projektets mål er at fastlægge og synliggøre en logisk opgave- og ansvarsfordeling mellem
personale, Centerbestyrelse og Brugerråd. Samtidig skal projektet sikre en demokratisk proces
omkring ændringerne, så alle interessenter bliver hørt.
I forbindelse med projektet vil Brugerrådet også gå i gang med at revidere vedtægterne, da de ikke
er helt svarende til vores arbejde. Vedtægterne skal godkendes på et årsmøde g efter godkendes i
Senior- og Handicapudvalget.

Tak til alle
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle frivillige, der er tilknyttet Brugerrådet. I har igen ydet en
kæmpe indsats og uden jer gik det slet ikke.
Til personalet - I har alle ydet en stor indsats og især perioden før og under nedlukning af køkkenet
krævede sin ”kvinde”. Det var rigtig dejligt at se den store tilstrømning på åbningsdagen.
Og jeg vil også sige tak for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år.
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Tak til det mine kollegaer i Brugerrådet. Jeg synes, vi har haft nogle gode snakke i det forgangne år
og jeg føler, at vi er et godt team med mange forskellige kompetencer.
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