Referat fra Husmødet den 20. juni 2018
1. Velkommen og musikalsk underholdning: Der blev budt
velkommen af Charlotte, Hanne og Hedi. Der blev serveret jordbær
og champagne til de ca. 38 personer, der var mødt op. I ca. 30
minutter underholdt ensemblet Helicon med sang og musik til stor
glæde og tilfredshed for publikum.
2. Samarbejdsplanen: Hanne og Hedi fortalte om den løbende proces i
samarbejdsudvalget, og Hanne understregede, at det ved
konsulentens samtaler med brugerne viste sig, at de utilfredse
brugere af Teglporten er i mindretal. Processen med ny struktur
fortsætter sommeren over med møder og samtaler.
3. Nyt fra Brugerrådet: Hanne fortalte om kontakten til Jens Ive om
udvidelse af vores kapacitet med hensyn til lokaler. Borgmesteren er
velvillig indstillet, men udnyttelsen af vores lokaler må undersøges
nærmere, inden der kan blive tale om udbygning af nye lokaler.
4. Orientering fra ledelsen ved Charlotte: Der blev orienteret om
Teglportens arrangerede tur til Jylland i perioden 15. – 19. juni. Det
havde været en stor succes for alle deltagerne. Det nye efterår og
vinterprogram 2018-2019 blev delt ud.
5. Eventuelt; Fra Ros- og Ris Kassen var et forslag om, at Teglporten
skulle kontakte jobcentret for at få en gartner ansat ca. 2 timer til
havearbejde. Forslaget blev givet videre til ledelsen og forslaget vil
blive drøftet i Brugerrådet.

6. Brugerne har ordet og vi ønsker hinanden god sommer: Der var
ingen indlæg fra deltagerne, og vi sluttede med hyggelig samtale,
inden vi ønskede hinanden en god sommer.

Med venlig hilsen
Brugerrådet
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