Referat fra Brugerrådsmøde den 8. januar 2018 kl. 13.00 – 15.00
Tilstede: Hans, Bitten, Hedi, Inge Marie, Kirsten, Cathrine, Charlotte og Hanne.
Sonja kom senere.
Afbud: Bendt og Bente
1. Opfølgning fra BR-mødet 11. december
a) AV-udstyret – brugervejledning – vejledningen ikke færdig, men man kan
godt bruge projektoren i cafeén sammen med Teglportens pc og et usb-stik.
Brian uddannes på SPC (social-pædagogisk center) som IT-supporter
b) Evt. nyt om hvilke nye sangbøger, der ønskes – der ønskes 25 stk.
almindelige og 5 stk. med stor skrift af 18. udgave af Højskolesangbogen.
Hanne skriver mail til Cathrine herom.
2. Samarbejdsplan for Teglporten
a) Hanne orienterede om mødet den 16. december mellem Hanne og Hedi fra
Brugerrådet, Henrik og Kurt fra 2020-gruppen samt Cathrine og Charlotte
om udfordringerne i forbindelse med organisations- og samarbejdsformen.
Det havde været et godt møde med en god stemning, hvor processen for det
kommende arbejde med en samarbejdsplan var blevet fastsat.
b) Det videre arbejde med samarbejdsplanen vil foregå efter vores møde i dag
og vil løbet indtil 31.12.18.
c) Brugerrådet gav mandat til, at de ovenfor nævnte 6 personer kan udvælge,
hvilke konsulenter, der skal ”ansættes” til at medvirke.
3. Evaluering af tilmeldingsdagen den 18. december 2017 – forløb, udover en
enkelt klage, godt med samtidig udlevering af numre og start på selve
tilmeldingen. Der havde været en god stemning med 30-40 tilmeldte. Næste
gang vil man evt. starte kl. 12.
4. Orientering fra Centerlederen
a) Nyt om personalesituationen – hvor alle opgaver nu er løst med vikarer m.v.
Stillingen har været opslået, 48 ansøgninger modtaget, hvoraf 5-6 kommer
til ansættelsessamtale 9. januar.
b) Virksomhedsplan 2018 udgaven gennemgås – nye mål skrives ind, nogle
fortsætter, andre er afsluttede. Processen med at udarbejde en ny samarbejdsmodel er et mål i Virksomhedsplanen 2018
c) Der arbejdes på at afholde tværgående Sundhedsdag for hele huset den 10.
oktober om mental sundhed.
d) Gebyr: der betales 22,50 kr. pr. gang for holdaktiviteter. Dette gælder ikke

Teglportens onsdagsmøde den første onsdag i måneden, hvor der betales 50
kr. incl. kaffe og kage samt et beløb til en pulje mhp. at kunne betale et
større bidrag til f.eks. en foredragsholder.
Onsdagsklubben den 2. og 4. onsdag er en holdaktivitet, husmøderne den 3.
onsdag er gratis.
e) Borgmesteren var inviteret til nytårskur her den 3. januar. Der mødte
desværre ikke så mange brugere op, men de – der kom – havde en meget
hyggelig snak med borgmesteren, som efterfølgende beså glassalen efter at
være blevet informeret om, at vi mangler plads.
f) Den nye formand for Social- og sundhedsudvalget Kenneth Birkhom har
været på besøg på Teglporten.
5. Status fra grupperne
a) HP-grupperne – det planlagte møde den 18. januar sættes på stand by,
Cathrine beder Henrik skrive ud til deltagerne herom. Mødet anvendes i
stedet til møde mellem samarbejdsplanens medlemmer.
b) PR-gruppen – Bente fraværende, ikke noget nyt.
c) Festudvalget – Bitten er i gang med forberedelserne til Fastelavnsfesten
mandag den 12. februar kl. 13.00, som er gratis for brugerne. Får hjælp af
Brian til ophængning af tønderne. Brugerrådsmødet samme dag flyttes til
kl. 10.30.
d) Fællesbrugerrådet - holder møde den 15. januar
e) Frivilligrådet – ikke noget nyt
6. Dagsorden til Husmødet den 17. januar 2018
a) Orientering om fastelavnsfesten – brugerrådet betaler
b) Orientering om tilmelding til miniferien
c) Orientering om sommerfesten den 8. juni
d) Orientering om onsdagsarrangementerne
e) Orientering om processen for samarbejdsplanen – og ”forslags/brok kassen”
f) Orientering fra Centerleder – personale, virksomhedsplan m.m.
g) Orientering om dato for valg til Brugerrådet – udførlig orientering på
februar husmødet.
7. Eventuelt
a) Cathrine har ophængt ønskeseddel til nye aktiviteter.
b) Charlotte anmoder om og får tilsagsn om et tilskud fra Brugerrådet til en
skovtur sidste onsdag i august til Tisvilde.
c) Sonja forespørger om reglerne for erkendtligheder til foredragsholdere.
Eksterne får noget, interne incl. brugere får ingenting. Det kan evt. bringes
op i Frivilligrådet.
Med venlig hilsen
Hanne

