Referat af husmøde og afstemning til Brugerrådet onsdag den 21. marts
2018.
Der var fremmødt ca. 49 personer. Formand Hanne Vedersø bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referant. Cathrine blev valgt til dirigent og Hedi og
Charlotte skriver referat.

2. Formandens beretning:
Ved sidste valg til Brugerrådet blev 7 nye medlemmer og en suppleant valgt
ind. Rådet kom til at bestå af 9 medlemmer og 1 suppleant. Der blev valgt
formand, næstformand og kasserer. I løbet af året er et medlem af rådet trådt
ud, og suppleanten er i stedet indtrådt i rådet som medlem. I slutningen af
marts blev rådet orienteret om, hvad de forskellige grupper i
aktivitetscenteret arbejdede med. Ligeledes blev rådet informeret om
vedtægterne, virksomhedsplanen og organiseringen af det frivillige arbejde.
Af større sager kan nævnes, at der er udarbejdet en ny forretningsorden for
Brugerrådet, drøftelse af husmødernes udformning, brugernes tilfredshed med
de arrangerede sammenkomster, foredrag og møder i øvrigt.
På de faste husmøder (den 3. onsdag i hver måned, undtagen i juli) orienteres
om de sager, Brugerrådet arbejder med. Endvidere orienterer centerlederen
om, hvad der sker i huset. Til slut får brugerne ordet.
I årets løb har Brugerrådet – uden betaling fra deltagerne – arrangeret
fastelavnsfest og fødselsdagsfest bl.a. Brugerrådet står også for det årlige
julemarked, hvor overskuddet går til Brugerrådets kasse.
Brugerrådet har behandlet ansøgninger om tilskud til udflugter, indkøb af
inventar m.m.
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Formanden ønskede at takke de mange frivillige, der havde fået disse
arrangementer op at stå. Desuden skulle de tidligere medlemmer af rådet have
stor tak for deres indsats.
I uge 39 og 40 etablerede Brugerrådet en tilfredshedsundersøgelse med
deltagelse af 115 brugere. I undersøgelsen kunne man give sin mening til kende
om bl.a. hjemmesiden, receptionen, motionsholdene, de kreative hold og
festerne. Besvarelsen gav mange positive tilkendegivelser, men også kritik, som
kan føre til forbedringer.
I de nedsatte handleplansgrupper har flere af brugerrådets medlemmer været
involveret. Målet var at skaffe flere aktiviteter, samarbejde med andre
ældreinstitutioner og søge om penge til aktiviteter fra diverse fonde.
I slutningen af året har formanden måtte konstatere, at der på grund af gamle
uoverensstemmelser var et mindre godt samarbejdsklima. En proces til
forbedring af samarbejdet er nu gået i gang med hjælp udefra af en konsulent,
der professionelt vil give nye input og således forhåbentlig vil skabe et bedre
samarbejde i aktivitetscenteret.

3. Kassererens beretning. Bent Gurskov fremlagde årets resultat med et
underskud på ca. DKK 2.500. (Jfr. Bilag) Gorm Skovgaard ønskede en anden
måde at opstille regnskabet på, så udgifter og indtægter blev tydeliggjort.
Sara spurgte om udgift til kursusudgifter, som afholdes af Brugerrådet.

4. Indkomne forslag. Fra Gorm Skovgaard var kommet et forslag om, at
Brugerrådet skulle arbejde for en udvidelse af kendskabet til Brugerrådet, jfr.
Bilag 3. Forslaget blev vedtaget.

5. Valg af brugerrådsmedlemmer og 2 suppleanter. Valgreglerne blev
gennemgået af formanden for Brugerrådet og herefter præsenterede
kandidaterne sig, bortset fra Niels Blok, der var bortrejst. Efter uddeling af
stemmesedler blev der stemt.
I pausen, hvor stemmerne blev optalt, blev sommerens program præsenteret af
Cathrine.
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Efter optælling kan det konstateres:
136 afgivne stemmer (hver person kan max. afgive 3 stemmer). Stemmerne
fordeltes således:

37 Hedi Krehan
31 Inge Nørgaard Jacobsen
26 Hanne Lindahl
16 Gorm Skovgaard
13 Kirsten Seidel
13 Niels Blok
6. Revisor. Som revisor og revisor suppleant blev Kirsten Fals og Birger
Holstebro valgt.
7. Evt. Der blev udtrykt stor ros for udformningen af sommerprogrammet,
både lay-out’et og indholdet.
Efter husmødet konstituerede det nye Brugerråd sig.

3

