
 

 

 

 

 

 

Referat Husmøde den 21. februar 2018  

 kl. 13.30 – 14.45 
 

 

1. Velkommen – mødet startede med salg af kaffe og kage. 

 

2. Orientering  om brugerrådsvalget 

Hanne orienterede om det kommende valg den 21. marts, lidt 

om de forskellige regler, hvem der er på valg og om 

opstilling af kandidater. En skriftlig orientering herom kan 

hentes i receptionen. 

 

3. Orientering om den videre proces for Samarbejdsplanen, 

hvor et oplæg er sendt til tre forskellige 

konsulentvirksomheder. Der afholdes samtaler med dem den 

22. og 23. februar. Der skal vælges een, som skal hjælpe os 

med at få bilagt gamle konflikter og få en god 

samarbejdsplan til at fungere. 

 

 

4. Orientering fra Centerleder  

a) Personalesituationen hvor den ledige stilling som motions-

medarbejder genopslås med forventet besættelse pr. 1. maj 

b) Den fælles sommerfest er den 8. juni, en mere uformel grill 

fest, dog med bedre sammenhæng end sidst – hvem vil 

være med i festudvalget? 

c) International Mental Sundhedsdag afholdes for hele huset 

den 10. oktober – hvem vil – udover Bente og Sonjs -være 

med i en arbejdsgruppe? 



d)  Flere hjælpende hænder ønskes, især til ”strikkeriet” – der 

er også kommet flere brugere og dermed behov for flere til 

at hjælpe til. Mange ting er blevet etableret – og dette har 

givet en lille underskud på selve årsregnskabet selvom der 

på kontoen for al indkomst er overskud på ca. 300.000 kr. 

e) Der er kommet 5 forslag til nye hold, forslagsstillerne er 

anmodet om at komme med forslag til holdledere.  

Der forsøges etableret et hold med undervisning i yoga af 

en ekstern yogalærer. Udgifterne til denne underviser skal 

dækkes ind af deltagerbetalingen, der kommer snart et 

opslag op for at undersøge interessen. 

f) En ny lov pr. 25. maj om personhenførte data vil give 

ændringer i forbindelse med udarbejdelse af deltagerlister, 

kørelister m.v. – de enkelte ændringer kendes dog endnu 

ikke. 

g) Sommerprogrammet udkommer på husmødet 21. marts. 

 

5. Eventuelt 

Der ønskes bedre information om åbningstider for kontoret. 
 

 

 

Med venlig hilsen  

Brugerrådet 

 
 


