
 
 
 
 

 
 

Referat Husmøde den 17. januar 2018  
 kl. 13.30 – 14.45 

 
 

1. Velkommen og valg af referent – Hanne bød velkommen og 
tilbød at skrive referatet. 
 

2. Orientering  om 
a) Fastelavnsfesten – afholdes den 12. februar kl. 13.15 – 

opslag og tilmeldingsliste er sat op. 
b) Tilmelding til miniferien fra 12. til 15. juni sker efter ”først 

til mølle” princippet den 21. februar efter husmødet. 
Brochure om rejsen er udarbejdet og ligger i receptionen. 

c) Sommerfesten på tværs i huset afholdes den 8. juni. 
d) Onsdagsarrangementerne: 

• første onsdag i måneden er centrets arrangement som 
koster 50 kr. incl. kaffe og kage. Der spares op til 
dyrere arrangementer. 

• Anden og fjerde onsdag er Onsdagsklubben som er et 
holdarrangement med brugerbetaling 22,50 kr. 
pr.gang/person 

• Tredie onsdag er Husmødet, som er gratis 
e) Valg til Brugerrådet afholdes på husmødet den 21. marts - 

udførlig orientering om valgregler, kandidater m.v. gives 
på husmødet den 21. februar. 

 
3. Orientering om processen for Samarbejdsplanen og 

”forslags/brok kassen” – Hanne orientere om planen, hvor 
Brugerrådet har givet mandat til samarbejdsgruppen til at 
vælge ekstern konsulent, som professionelt vil hjælpe med 
den videre proces. Cathrine forsøger at finde penge hertil. 



Brugerne opfordres til flittigt at anvende 
”forslags/brokkassen” som nu er stillet i receptionen. Opslag 
om planen vil blive hængt op. 

 
4. Orientering fra Centerleder  

• Personalesituationen er ved at være afklaret, 48 ansøg-
ninger til den ledige stilling er modtaget, 5-6 været til 
samtale, formentligt kan ansættelse ske pr. 1.marts. Der er 
vikarer indtil da. 

• Hanne Melbye blev præsenteret, er hele onsdagen i 
værkstedet, har også stolehold om fredagen, hvor der er 
ledige pladser på holdet kl. 11.30-12.30. 

• Virksomhedsplanen for 2018 er nu udarbejdet. Vil bl.a. 
indeholde noget om samarbejdsplanen for at udvikle og 
styrke samarbejdet medarbejdere og brugere imellem. Når 
den er godkendt i kommunen, lægges den frem i 
receptionen. 

• Der afholdes tværgående sundhedsdag den 10. oktober 
specielt med henblik på mental sundhed. 

• Første onsdag i februar kommer Lars Kanit og fortæller 
noget om sang – rim – og lyrik.  

• Den nye formand for Social- og sundhedsudvalget Kenneth 
Birkholm har været på besøg og blev vist rundt. 
 

5. Eventuelt – handlede mest om diverse ønsker f.eks. nyt 
klaver, nye sangbøger,  bedre AV udstyr, glasdøre ud til gange 
og trapper, cykelparkering, nyt køkken til Ruder Es, et spejl 
på hjul samt stegepande på 32 cm. En del af det vil være på 
”husbudgettet” 

 
 
 

Med venlig hilsen  
Brugerrådet 


