Referat Brugerrådsmøde den 13. august 2018
kl. 13.00 – 15.00 i Dagligstuen
Tilstede: Hedi, Kirsten, Inge Marie, Hanne L., Gorm, Sonja, Charlotte og
Hanne V.
Afbud: Inge og Cathrine, som har ferie indtil 29/8.
1. Mødekultur og –disciplin. Hanne opfordrede til at møderne blev strammet
lidt op.
2. Opfølgning fra BR den 11. juni
a) Banken samt status regnskabet - bankpapirerne er nu ved at være på plads,
således at kassereren kan disponere over brugerrådets konto. Et meget
udførligt forslag til regnskab for januar til juni 2018 blev forelagt. Da det er
vigtigt at alle kan forstå det, blev Gorm anmodet om at udarbejde et mere
overskueligt regnskab.
b) Diverse forslag (Gorm)
Viden om brugerrådets arbejde m.v. er sat i bero til efter 13.9.18
Rådets valg af mandesport – henvises til det kommende aktivitetsudvalg
Kvalitet i centrets arbejde – ikke drøftet
Udvidet åbningstid – muligt hvis der er frivillige tovholdere. Evt. også i
weekenden.
3. Kommunens forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik – 2 bilag
medsendes - høringsfrist senest 17. august – tages til efterretning. Hanne
skriver til kommunen.
4. Status ændringerne i receptionen – der har været møde med de frivillige i
receptionen, efter at konsulenten Julia har forelået, at både indretningen og
serviceringen bliver taget op til revision, således som mange brugere selv har
bedt om. Den foreslåede ændring i indretningen er kun et forslag, vi vil
snarest modtage et forslag til fra indretningsarkitekten. Det endelige forslag
skal godkendes i hele huset.
5. Orientering om resultatet af Café-møderne – et resumé er ophængt.

6. Fremtidens aktivitetscenter, stormøde den 13. september kl. 10-15 - se
opslagstavlen, tilmeldingsfrist senest 10. september. Hanne orienterede om, at
samarbejdsgruppen har holdt møde den 19. juli, hvor forslag fra Julia til nyt
organisationsskema og årshjul blev forelagt og godkendt efter få rettelser.
Brugerrådet fik forelagt begge forslag og efter drøftelse også accept heraf.
7. Status fra
a) Festudvalget – fælles sommerfest gik godt, selvom der ikke var tilmeldt så
mange fra aktivitetscentret. Fødselsdagsfesten bliver den 22. august – se
opslag - hvor der bliver serveret kaffe, chokolade og kage.
b) Frivilligrådet v. Sonja – ingen møder afholdt
c) Det fælles brugerråd v. Hedi – møde planlagt til september
d) Kunst- og forskønnelsesudvalget v. Hanne L. – møde med ny kunstner,
ophængning 3/9 og fernisering 5/9. Aktivitetscentret har 2 små billeder i
kommision. De hænger i receptionen. Vi kan købe dem for favorabel pris på
800 kr. ialt.
8. Dagsorden til Husmødet den 15. august 2018 (konsulent Julia deltager) –
Hanne laver dagsordenen udfra hvad der er drøftet på brugerrådsmødet.
9. Eventuelt
Fra Cathrine meddeler Hanne,
a) at hele huset har fået en stor ekstraregning fra ombygningen i 2015.
Aktivitetscentrets andel er ¼ mill., hvilket sandsynligvis vil give et
underskud på årets regnskab. Der vil evt. komme besvarelser, men køb af
klaver og ting til værkstedet i kælderen opretholdes.
b) Nærmere stillingtagen til Personalesituationen i oktober måned, en
medarbejder har fået en tidsbegrænset ansættelse i resten af 2018. Hun skal
varetage værkstedet og begyndermad for mænd – men diabetes madkurset
aflyses. I forbindelse med hold-ændringerne har 3 personer fået refusion.
En tidligere medarbejder har fået ansættelse i kantinen på rådhuset og en
nuværende er langtidssygemeldt.
c) Charlotte meddelte, at nogle af stolegymnastik holdene vil blive taget af en
vikar, som tidligere har vikarieret og at gruppen Venlig Boerne kommer
med en danseopvisning på Kulturnatten.
d) Det blev foreslået, at dagligstuen fremover kaldes biblioteket.

Med venlig hilsen
Hanne
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