
 
 
 

 
 

Referat Brugerrådsmøde den 12. marts 2018  kl. 13.00 – 15.00 
 

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

1. Opfølgning fra BR-mødet 12. februar 
a) Samarbejdsprocessen. Konsulent Julia Hunt fra IngerFair er valgt. 

Indledende møder med Samarbejdsgruppen er aftalt til den 14. og 22. marts.  
  

2. Planlægning af det kommende valg til Brugerrådet 
a) Formandens beretning blev drøftet, godkendt efter enkelt tilføjelse. Skal 

kopieres i 10-15 eksemplarer til husmødet.  
b) Nye kandidater – enighed om, at brugerrådet fremover skal bestå af 7 

medlemmer og 2 suppleanter, hvilket vil være i overensstemmelse med 
vedtægterne. Der er p.t. een ny kandidat foruden de to, der ønsker genvalg.  
Mulighed for to yderligere nye kandidater, sidste frist for opstilling er den 
14. marts. 

c) Praktiske ting – stemmesedler tager Bendt sig af, Cathrine som dirigent, 
referatet tager Charlotte og Hedi sig af. Konstituering sker efter husmødet. 

 
3. Orientering fra Centerlederen 

a) Ansættelsesprocessen – indkommet 55ansøgninger, ansættelsessamtaler 
22/3, ansættelse kan ske pr. 1/5.  Brugerrådet spurgte ind til hvilke  kriterier, 
der er sat for ansøgerprofilen, følgende er aftalt: sundhedsfaglig uddannelse, 
erfaring med psykisk sårbare og demente personer, skal kunne planlægge 
aktiviteter, især motionsaktiviteter.   

b) Der er ingen nye hold på vej – men det nye program udkommer 21/3. 
c) Kommunens Social- og sundhedsudvalg har været på besøg og blev vist 

rundt i hele huset.  Kommunen er i gang med en strukturreform, som skal 
gælde fra 2019. 

d) Virksomhedsplanen er blevet godkendt, liggger på hjemmesiden 
e) 3 personer er godt i gang med at få styr på værkstedet i kælderen. Der er 

ved salg af maskiner indkommet ca. 3.000 kr., der gives tilladelse til at 
indkøbe inventar og materialer for yderligere 15-20.000 kr. 

f) Den fælles havedag bliver 23. april kl. 14.30-17.30 med efterfølgende mad. 
g) 16. maj afholder Kommunen, Ældresagen med flere et heldagsarrangement 



her på Teglporten med trafik-café om sikkerhed i trafikken, nye regler for 
fornyelse af kørekort, flextrafik og hvad skal man være opmærksom på ved 
køb af el-cykel. Efterfølgende er der afprøvning af el-cykler.  

h) 26. april afholdes på alle tre centre i samarbejde med Ældre Sagen et Spis -
Sammen arrangement, hvor der serveres en forårsmenu, Ældre Sagen giver 
en øl eller et glas vin. 

i) 24. april kl. 16.00 er der frivillig café, der kommer besøg af 2 personer fra 
Center for Konfliktløsning. Der serveres endvidere en let anretning. 

j) Det nye program annonceres på husmødet den 21. marts. 
k) Fremover får Brugerrådet – som ønsket - en månedlig oversigt over 

materiale- og aktivitetsudgifterne samt IT, inventar og materiel (se bilag) 
 

4. Status fra grupperne  
a) PR-gruppen v. Bente – der holdes møde efter påske 
b) Festudvalget v. Bitten – fremover afholdes Oktoberfesten hvert andet år. 
c) Frivilligrådet – planlagt møde sidst i april. 

 
5. Dagsorden til Husmødet den 21. marts 2018 

a) Afholdelse af valg til brugerrådet 
b) Samarbejdsplanen – den videre proces 
c) Orientering om det nye program samt alm. Info v. Cathrine 
d) Eventuelt 

 
6. Eventuelt 

a) Bitten oplyser om et motionskursus, som evt. vil være relevant for hende, 
forespørger om evt. tilskud fra Brugerrådet. Hun opfordres til at undersøge 
det nærmere. 

b) Fra ”kassen med Ris og Ros” var der 
a. 4 forespørgsler til ansættelsesprocessen (se punkt 3a) 
b. 2 forespørgsler til La Traviata – både negative og positive 
 

7. Obs: der er påskefrokost den 4. april – samt modeshow om eftermiddagen. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Hanne 
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