
   Rønnebærhus Aktivitetscenter 
    Brugerrådet 
     bruger@vedskoven.dk 

Referat:  Brugerrådsmøde: 1. marts 2018 kl. 11.00 

Rådets medlemmer: Birgit Rosquist, Connie Andersen, Lis 
Vorsting, Martha Jensen, Dorte Kopp, Kirsten Tingvad, Lene 
Gustavsen, Lis Mary Hansen, Kirsten Juhl.  

Centerleder: Eva Sørensen  

1. Ref. af 18. januar 2018 godkendt. 
                                                                                                                                                                                       
2. Centerlederen orienterer:  

Projekt ensomhed: På virksomhedsplanen for Rønnebærhus er 
planlagt aktiviteter i 2 boligområder i kommunen i 2018. Vi 
afventer, om planerne bliver først ud i livet - afhænger af 
tilslutning og accept fra boligerne. 

Sommerprogram: Er undervejs og udkommer inden 1. maj tillige 
med et planlagt turprogram. 

Lene har fået forlænget sin ansættelse i køkkenet frem til 1. juli, 
hvor Fartun kommer tilbage. 

Den 16. maj er der “Trafikcafé” på Teglporten. Emnet er sikkerhed 
i trafikken, flexkørsel, el-cykler m.m. Arrangementet er incl. 
kaffe og sandwich. Tilmelding - hold øje med 
opslagstavlerne. 

EU- forordning - Person-datasikkerhed: Den 26. maj er der 
deadline for implementering af øget sikkerhed omkring it. 
Det betyder bl. a., at der kommer faste regler for, hvordan 
kommunens offentlige institutioner fremadrettet skal 
forholde sig med hensyn til borgernes personfølsomme 
oplysninger. Fast regelsæt for Rønnebærhus er under 
udarbejdelse. 

Vi kan allerede nu oplyse, at det bl.a. ikke er tilladt at anvende 
usb-stik på kommunens computere. 



3. Brugerrådsformanden orienterer:  

Brugerrådsvalg den 9. marts 

 Seniorrådet har fået nye medlemmer, (kan ses på deres nye 
hjemmeside) , som er under udarbejdelse. Se også 
medlemsbladet for 1. marts - juni  2018. 

Brugerønsker: Der var her et forslag om bl.a. større hold på nogle 
af vores aktiviteter. Det er noget, vi hele tiden gør os 
overvejelser om - da både brugerrådet og ledelsen af 
Rønnebærhus jo bl.a. har til opgave, at varetage brugernes 
interesser så godt, det nu lader sig gøre. Her er de løbende 
aktiviteter en meget væsentlig del af disse opgaver, men vi 
skal løbende tage hensyn til efterspørgsel, økonomi og  
personale. 

  

  Næste brugerrådsmøde: 5. april 2018  kl. 11.00. 

Husmøde er 13. april 

Kirsten Juhl/brugerrådsformand 


