
 
 
 
 
 

Referat Husmøde den 18. april 2018  
 kl. 13.30 – 14.45 

 
 

1. Velkommen  - og køb af kaffe/kage 
 

2. Samarbejdsplanen – konsulenten Julia har nu afholdt samtaler med 
omkring 30 af aktivitetscentrets brugere. Den 24. april er der 
opfølgende møde med samarbejdsgruppen. 

 
3.  Nyt fra Brugerrådet , som nu består af 7 personer samt en 

suppleant. Siden valget er Bendt Gurskov trådt ud af brugerrådet og 
Niels Blok har trukket sig. Billeder og navne samt mail og tlf.nr.  vil 
snarest blive hængt op. 

 
4. Orientering fra Centerleder  

a) Tilmeldingsdagen i dag gik godt. 26 brugere var mødt op og fik 
udleveret nr. fra kl. 11.00. Lige nu er der ingen venteliste. 

b) Ny medarbejder Henriette Lindebjerg er ansat pr. 1. maj. Hun er 
uddannet psyko-motorisk terapeut. Skal bl.a. overtage de 
motionshold, som der har været vikar på. Der kan forekomme 
ændringer/flytninger af enkelte hold, da nye skemaer skal lægges. 

c) Onsdagsarrangementet den 9. maj er med Michael Møller, som 
kommer og underholder. Onsdagsarrangementerne fortsætter ikke 
herefter grundet manglende opbakning. 

d) Kommunen arbejder med en strukturreform mhp. en ny måde for 
voksne at komme ind i det kommunale område. Der skal skaffes 
ressourcer og midler til den voksende gruppe af ældre. Første 
skitse kommer i denne eller næste uge, reformen skal virke fra 1. 
januar 2019. 

e) Helicon har givet os et godt tilbud, derfor er flyglet indkøbt for det 
fælles husbudget. Vi er i gang med at finde et godt opretstående 
klaver til dagligstuen. 



f) Fælles havedag den 23. april – 5-6 brugere melder sig 
g) Frivilligcafé den 24. april kl. 16.00, hvor der kommer 2 

repræsentanter fra Center for Konfliktløsning. Der sluttes kl. 17.30 
med sandwich og et glas vin. Tilmelding nødvendigt. 

h) Sammen med Ældre Sagen afholder alle 3 aktivitetscentre den 26. 
april ”Spis Sammen arrangementet” se opslag. 

i) Den 16. maj vil der ikke være varm mad i caféen, kun sandwich, 
idet der hele dagen er Trafikcafé, som arrangeres i samarbejde 
med Ældre Sagen, Politiet, GF forsikring og flere andre. Opslag 
herom vil blive sat op. Obs. husmødet samme dag ændres til 
torsdag den 17. maj 
 

5. Eventuelt (fra Ris og Ros kassen) 
a) Et ønske om flere cykelstativer langs genoptræningen. Vi har ikke 

mulighed for at få flere end dem, der er nu.  Der er ledige pladser i 
cykelstativerne langs skolen. 

b) Højskoledagene gode, men for korte – også i forhold til det 
annoncerede. Diverse fremkomne synspunkter gives videre til 
arrangørerne. 

c) Der er ønsket et ”dueslag” til medarbejderne, så det er nemmere at 
komme i kontakt med dem. 

 
 
 
 

Med venlig hilsen  
Brugerrådet 
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Med venlig hilsen  
Brugerrådet 

 
 

 


