Referat Brugerrådsmøde den 9. april 2018 kl. 13.00 – 15.00
Tilstede: Inge Marie, Hanne L., Inge, Sonja, Kirsten, Gorm, Hanne V., Charlotte og
Cathrine samt konsulent Julia Hunt.
Afbud: Hedi

1. Opfølgning fra BR-mødet 12. marts
a) Samarbejdsprocessen – Julia er godt i gang med afholdelsen af de mange
samtaler, som foregår den 5., den 9. og 10. april. Der holdes opfølgende
møde med samarbejdsgruppen den 24. april. Der afholdes fællesmøde ”ude
i byen” for alle samtalepartnere m.fl. mandag den 28. maj kl. 10-15.
b) Cathrine forklarede oversigten over aktivitetskonti for januar/februar samt
udleverede oversigten for marts måned. En del af pengene er brugt til
indkøb af sangbøger, materialer til krea-værkstedet samt til sommerprogrammet. Gorm ønsker en mere overskuelig oversigt, mødes herom med
Cathrine i næste uge.
2. Evaluering af husmødet og valget til brugerrådet den 21. marts. Alle
enige om, at det gik godt. Referatet er hængt op, det udsendes nu til
brugerrådsmedlemmerne . Der er følgende ændringer: Bendt Gurskov er
udtrådt af Brugerrådet pr. 21. marts og Niels Blok har trukket sig grundet
sygdom. Hanne V. udarbejder en liste over brugerrådets medlemmer incl. mail
adresser og telefonnumre.
3. Drøftelse af det indkomne forslag – udsættes til næste møde, Gorm vil
komme med et uddybende forslag.
4. Orientering fra brugerrådets formand
a) Vedtægterne for brugerråd i Rudersdal kommune – blev drøftet, herunder
hvad der er vilkårsrum og hvad der er mulighedsrum. Af speciel interesse
er § 2 a+b (formål) samt § 8 (opgaver).
b) Forretningsordenen for brugerrådet – enkelte rettelser drøftet, men udsættes.
c) Hidtidige organisationsplan – forklares, men afventer resultatet af den nye
kommende samarbejdsaftale.
5. Info fra Centerlederen
a) Det fælles husbudget har givet penge til et flygel, som vi har modtaget fra
Helicon. Vi ønsker stadig et godt klaver til dagligstuen, der er disponeret
penge hertil og vi er ved at finde et.

b) Udskiftning af lys i rummene er i gang, ligesom udskiftning af enkelte døre
til glasdøre er i gang.
c) Kommunen arbejder med en strukturreform af de hidtidige 2 søjler
(ældreområdet og socialområdet) idet flere borgere er i begge søjler. Der
arbejdes på forskellige modeller for at sikre en bedre borgerservice. Der
kommer flere og flere ældre. Der arbejdes med workshops, Seniorrådet er
også med. Første udkast kommer til juni, reformen skal træde i kraft i
2019.
d) Ny medarbejder – Henriette – er (ifølge enigt ansættelsesudvalg) ansat pr. 1.
maj, 32 timer om ugen, 5 dage.
e) Der har ikke været tilstrækkelig opbakning til onsdagsarrangementerne
(første onsdage i måneden), hvorfor de nedlægges, den sidste bliver den 9.
maj, hvor Michael Møller kommer og underholder.
6. Status fra grupperne
a) PR-gruppen - der holdes møde efter påske, repræsentant fra BR – ikke
drøftet
b) Festudvalget består af Bitten og Bente – ny repræsentant fra brugerrådet
blev ikke drøftet
c) Det fælles brugerråd: afholder fælles sommerfest den 8. juni, Bente
fortsætter, Inge ny reprsentant fra brugerrådet.
d) Frivilligrådet v. Sonja – der er frivillig café den 24. april kl. 16
7. Dagsorden til Husmødet den 18. april 2018
a) Samarbejdsplanen – den videre proces
b) Nyt fra brugerrådet
c) Info v. Cathrine – sender punkter til HV til dagsordenen.
8. Eventuelt
a) Gorm ønsker fremover punktet ”status fra grupperne” fremrykket.
b) Hanne L. påtager sig at sørge for kaffe og vand ved møderne.
c) Hanne V. omtaler nogle gode synspunkter fra ”Etik højskoledagene”
d) Kommende møder:
a. Brugerrådsmøde mandag den 14. maj og mandag den 11. juni
b. Husmøde OBS: OBS torsdag den 17. maj – samt onsdag den 20.
juni
c. Ingen møder i juli – der holdes sommerferie.

Med venlig hilsen
Hanne
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