Dagsorden til Brugerrådets møde torsdag den
24. februar 2022 kl. 9.30 i Klaverstuen
Deltagere:
Afbud:

Mary L., Kaj, Mary S., Bent, Flemming, Karen Margrethe
Karsten, Grethe og Sussie

Brugerrådet ind i 20’erne – nye vedtægter
Fredericia Kommune har meddelt, at vedtægterne for den nye Aktivitetsforening behandles af
Senior- og Handicapudvalget d. 1. marts. Efterfølgende skal ændringerne godkendes i Fredericia
Byråd iflg. de nuværende vedtægter. Det forventes at ske den 21. marts. Såfremt alt går
planmæssigt, kan vi holde et kombineret årsmøde med en afsluttende nedlæggelse af Brugerrådet
og stiftelse af ny en forening d. 24.3.
Mødeindkaldelse skal ske mindst 14 dage før – dvs. senest den 10.3. Her ved vi også, om udvalget
har godkendt sagen.
Beslutning:
Godkendt. Mary L., sender efterfølgende forslag til mødeindkaldelser til godkendelse i rådet.

Valg af repræsentant til bestyrelsen for SIPS
Der var stiftende generalforsamling af Sammenslutningen for foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt
(SIPS) den 22. februar. Brugerrådet har en fast plads i bestyrelsen og vi skal have udpeget ét
medlem.
Beslutning: Mary L. blev enstemmigt udpeget til at være med i SIPS.

Regnskab og budget
Revideret regnskab 2021
Kun status på 2022, da vi har besluttet, at den nye bestyrelse laver budget.
Regnskabet for 2021 viser et forventet underskud på kr. 41.000 med aktiver på kr. 172.000.
Beslutning:
Regnskabet blev godkendt. Mary L. kontakter kassereren med de sidste spørgsmål.
Statuspunktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

Ansøgning om tilskud/udstyr
a. Kasseapparat til kiosken
b. Mad for mænd har spurgt på nye gryder og pande. Karsten er kontaktperson
c. Udstyr til træningslokalet
Beslutning:
a. Brugerrådet er indstillet på at bidrage økonomisk til et nyt kasseapparat når en evt. ændret
organisering er fastlagt/afklaret.
b. Der bevilliges 1.000 kr. til det ønskede indkøb
c. Der bevilliges 16.000 kr. til de ønskede forbedringer i træningslokalet.

Årsplan 2022, herunder
1. Alternativ nytårsparole - udvidet dialogmøde for de frivillige d. 28.4., inkl. spisning, gaver
og underholdning. Ansvar Bent og Mary S.
Der blev fordelt et statusnotat. Mary L. og Karsten har de sidste opgaver. Alle hjælper til
med borddækning og oprydning
2. Trekantens festuge – evt. et udvidet Mad og musik arrangement.
Beslutning: Vi ønsker ikke at deltage
3. Mad og musik
Tilskud på kr. 20.000 fra Fredericia Kommune er nu modtaget. Der arbejdes videre med et
Pølsevognsarrangement i gården.
4. Tilbud om koncert med Postorkestret, enten den 14. marts eller den 4. april. De kommer
ca. 30-35 mennesker til en indendørs koncert. og vi vil gerne kunne sidde ned til
koncerten, hvis det er muligt. Pris: lidt forplejning efter koncerten som f.eks. en kop kaffe
og lidt brød. Kontaktperson Betina Lyngsø.
Henvendelsen bør håndteres af SIPS. Brugerrådet anbefaler at et evt. arrangement
gennemføres om sommeren i gården. Mary L. svarer Postorkesteret.

Orientering fra
1. Personalet
Orientering om vedligeholdelsesstanden på batterierne på rickshaw cyklerne herunder en
evt. udskiftning til en type med større kapacitet.
Tilretning af listen over de frivillige
2. Fælles formandsmøder
Orientering om status på nedlæggelse af Brugerrådet på Øster Elkjær samt samarbejdet
med Tavlhøjcentret, hvor der i øjeblikket er fokus på at fastlægge fælles indsatsområder.
3. Centerbestyrelsen
Den nye SIPS-bestyrelse holder sit første bestyrelsesmøde d. 7.3.
4. Seniorrådet
Det nye Seniorråd har ændret den fremtidige organisatoriske måde at arbejde på:
Der etableres 12 fokusgrupper der arbejder med konkrete indsatsområder.

Eventuelt.
-

Der mangler en tovholder til blomsterpigeholdet onsdag kl. 9-12. Mary S. og Karen
Margrethe arbejder videre med forskellige muligheder.
Flemming Larsen oplyste at han ikke ønsker at være et emne til den nye bestyrelse i den
kommende aktivitetsforening. Mary L. arbejder videre således at vi kan præsentere et
forslag til den stiftende generalforsamling.

Næste møde 24.3. kl. 9.30. med efterfølgende årsmøder.

