Referat Brugerrådsmøde den 14. maj 2018 kl. 13.00 – 15.00

Til stede: Inge Marie, Hanne L., Gorm, Inge, Cathrine og Charlotte.
Fraværende: Hanne V., Kirsten og Sonja
1. Opfølgning fra BR-mødet 9. april 2018
a) Samarbejdsprocessen: Julia har arbejdet videre med sagen og et forslag til
ny struktur afventes.
b) Oversigten over aktivitetskonti vil komme på næste brugerrådsmøde. Møde
mellem Gorm og Cathrine om regnskab udskudt.
c) Fællesmøde mandag 28. maj er udskudt til september 2018, bl.a. på grund
af Hanne V.’s sygemelding.
2. Evaluering af husmødet 18. april 2018. Der var ingen bemærkninger.
3. Drøftelse af den indkomne forslag. Der var indkommet 2 henvendelser fra
”Ris/ros kassen”. Den ene henvendelse angår kørselsordningen, den anden
højskoledagene. På husmødet vil Cathrine forklare reglerne på kørselsområdet
og respons vedr. Højskoledagene gives videre til arrangørerne.
4. Orientering fra brugerrådets næstformand (under formandens fravær)
a) Det nye Brugerråd. Der var ingen kommentarer.
b) Forretningsordenen for brugerrådet. Drøftelserne udsættes, indtil Julia
(konsulenten) er kommet med et nyt forslag til ny struktur.
c) Hidtidige organisationsplan drøftes først, når Julia er kommet med forslag
til ny struktur.
5. Status fra grupperne
a) PR-gruppen. Der har ikke været noget møde i gruppen. Der skal være møde
om ca. 2 uger.
b) Festudvalget. Punktet tages op på næste møde. Bitten eller Bendte bedes om
en opdatering.
c) Frivilligrådet. Der har endnu ikke været afholdt møde – frivilligrådsmødet
24. april blev udskudt, da der ikke var flertal af frivillige fremmødt.

6. Dagsorden til Husmødet den 17. maj 2018
a) Samarbejdsplanen. Der gives en kort redegørelse.
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b) Nyt fra brugerrådet ved en orientering om personerne og oversigten på
opslagstavlen.
7. Info Cathrine
a) Forslag om musik indslag af Helikon på 30 minutter til det sidste husmøde
inden sommerferie i juni, den 20.6. blev vedtaget
b) Sommerfesten afholdes 8. juni kl. 17 – 22. Sker i samarbejde med Ruder
Es. Tema: ABBA.
c) Sidste nyt fra strukturreformen (den kommunale). Der arbejdes i udvalg,
derfor endnu ingen endelige forslag før i juni.
d) Status på økonomi. Cathrine foreslog, at aktivitetsoversigten til Brugerrådet
blev givet kvartalsvis i stedet for månedsvis. Tages op på næste
Brugerrådsmøde.
e) Status på tilmeldinger og andet vedr. aktiviteter. Ved sidste tilmeldinger
kom ingen på venteliste. Deltagelse og aflysning af deltagelse skal ske
senest 14 dage før afholdelsen af arrangementet.
8. Eventuelt
Charlotte fortalte om et arrangement med fællesspisning mellem Teglporten og
Venligboerne. Der var deltagere fra Syrien og alle havde været begejstrede.
Venligboerne ville meget gerne deltage i flere arrangementer.
Gorm var ængstelig for, at afventning af Julias forslag ville forsinke drøftelser
og tiltag fra bestyrelsens side. Undertegnede har lovet at undersøge, hvorvidt
der i diverse udvalg sidder bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen
Hedi
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