
 
 
 
 

Referat Brugerrådsmøde den 12. februar 2018  kl. 10.30 – 12.30 
 

Tilstede: Cathrine, Charlotte, Hans, Bente, Bendt, Inge Marie, Sonja, Bitten, Kirsten 
og Hanne.  Hedi var fraværende. 
 

1. Opfølgning fra BR-mødet 8. januar 
a) Samarbejdsprocessen – status. Hanne orienterede om mødet den 18. januar 

mellem samarbejdsgruppen. Et oplæg til udvalgte konsulenter blev drøftet 
og godkendt. Tre konsulenter skal – efter at have tilsendt os tilbud – til 
samtale med samarbejdsgruppen hhv. 22/2 og 23/2. Herefter udvælges een. 
  

2. Planlægning af det kommende valg til brugerrådet 
a) Hvem på valg – ikke på valg – genopstiller? Hanne havde udarbejdet en 

oversigt med uddrag fra vedtægterne. Hans og Bitten genopstiller ikke, 
Bente overvejer, har frist til mandag den 19/2. Kirsten og Hedi ønsker 
genvalg. 

b) Orientering på husmødet den 21. februar – ovennævnte oversigt anvendes. 
c) Opslag om nye kandidater – Hanne udarbejder et forslag. Vi overvejer at 

afholde et info-møde for evt. kandidater. 
d) Formandens beretning – Hanne laver et udkast, skal godkendes af rådet. 

 
3. Brugerrådets årsregnskab  

a) Nyt fra værkstedet – flere af maskinerne fra værkstedet har været sat til salg 
på DBA – pengene går til brugerrådskassen. Glædeligt at der nu er større 
interesse for værkstedet, idet flere mænd ønsker at komme der. 

b) Regnskabet på hjemmesiden – årsregnskabet blev uddelt og godkendt af 
rådet, afventer nu revisorens godkendelse, kan sættes på hjemmesiden 
derefter. 

c) Nye indtægter: Charlotte orienterede om, at der er et ønske om salg af egne 
ting, hvor fremstilleren får pengene selv, dog med fradrag af en kommission 
på 10% til brugerrådet. Selvsalget kan etableres på gangen på 1. sal. 
Brugerrådssalget forbliver som hidtil. 

 
4. Orientering fra Centerlederen 

a) Ansættelsesprocessen – status:  ansættelsesudvalget ikke enige, hvorfor 
stillingen slås op igen med forhåbentlig ansættelse pr. 1. maj. Vikariaterne 
er forlænget indtil da. 

b) Foreløbig status regnskab 2017 og  budget 2018: regnskabet er færdigt, der 
er et mindre underskud, men der er mulighed for at få en del penge fra 
tidligere – ikke overførte. Budgettet er ikke færdigt, drøftes senere. 



c) Besøg af Seniorrådet den 31. januar, hvor det var på en kort visit med 
Ældrechefen. I forbindelse med frokost, blev der givet en kort intro om 
Teglporten. 

d) Forslag til nye hold, hvor der er kommet 5 forslag, der vil blive rettet 
henvendelse til forslagsstillerne mhp. evt. emner som holdledere. Der er 
også kommet forslag om diverse ”mande-aktiviteter”.  
Sommerprogrammet, som dækker maj-juni-juli-august måned er ved at 
være klar. Det er udarbejdet af Vibeke og fremstår med en bedre struktur. 
Det kan offentliggøres på husmødet 21/3. Tilmeldingsdag i april måned. 

e) Nyt fra huset:  Ruder Es har fået nyt køkken i lokalet under Solstuen. Efter 
den nye lov pr. 25/5  om personhenførte data vil der ske diverse ændringer 
(hvilke vides endnu ikke) i forbindelse med udarbejdelse af lister over 
deltagere med navn, tlf.nr. m.v.  
Det Fælles Brugerråd holdt møde 15. januar, hvor sommerfesten 8. juni 
blev drøftet, herunder bedre planlægning, strammere program m.v. Til 
kommende International Mental Sundhedsdag 10. oktober skal der laves 
noget fælles, der afsættes også et pænt beløb til evt. foredrag m.v.. Til en 
arbejdsgruppe meldte Bente og Sonja sig. En fælles havedag planlægges til 
en mandag kl. 14-18 i slut april – huset giver mad. 

 
5. Status fra grupperne  

a) PR-gruppen v. Bente – ingen møder afholdt 
b) Festudvalget v. Bitten – 30-35 brugere slog katten af tønden  fra kl. 13.15 

med indtagelse af varm punch og senere kaffe og fastelavnsboller.  
Kommen fester er – udover sommerfesten -  fødselsdagsfesten i august 

c) Frivilligrådet v. Sonja – der planlægges et møde i nær fremtid. 
 

6. Dagsorden til Husmødet den 21. februar 2018 
a) Valget den 21. marts 2018 – orientering herom 
b) Samarbejdsplanen – den videre proces 
c) Info v. Cathrine, herunder noget om sommerfesten og hvem vil være med i 

en arbejdsgruppe i forbindelse med mental sundhedsdagen 
d) Flere hjælpende hænder søges. 

 
7. Eventuelt 

AV – virker nu 
Hanne afventer svar fra Jens Ive – rykker evt. 
Charlotte anmoder om 1000,- kr. til lokaleleje i forbindelse med tur til Tisvilde, 
blev bevilget på brugerrådsmødet den 8. januar. Anmoder endvidere – i lighed 
med sidste år -  om tilskud til en bustur (ca. 7000,- til bussen). Dette bevilges. 
 

Med venlig hilsen 
Hanne 
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