Referat Brugerrådsmøde den 10. september 2018
kl. 13.00 – 15.00 i Dagligstuen
Afbud fra Cathrine og Hanne L. – Sonja kom lidt senere.

1. Opfølgning fra BR den 13. august
a) Banken - kasserer funktionen blev drøftet. Utilfredshed med kassererens
arbejde. Enighed om, at vi konstituerer en anden som kasserer. Inge Marie
ønsker at være suppleant, således at vi nu har to suppleanter, som anført i
vedtægterne. Vi mangler så et medlem, men i henhold til §3 i vedtægterne
kan brugerrådet supplere sig selv ved at udpege et medlem mellen brugerne.
En kandidat hertil overvejer og giver besked.
2. Status receptionen
a) Møde med de frivillige i receptionen 20. august var brugernes og ikke
personalets dag. Se det udleverede referat.
b) Nyt forslag fra indendørsarkitekten – er udkommet. Forslagene skal nu
drøftes i hele huset. Der har været brandtilsyn, der må gerne stå noget foran
skabet med brandslangerne.
3. Fremtidens aktivitetscenter
a) Antal tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb 10/9 - der har ikke været så
mange tilmeldinger, men nu sættes ”huskesedler” op og tilmelding undlades
b) Møde i samarbejdsgruppen 10/9 formiddag – hvor de sidste detaljer for
fællesdagens 13. september blev udarbejdet.
c) Selve programmet – endelige udgave er nu på plads, og er hængt op.
4. Evalueringer
a) Sommerprogrammet – har været fantastisk, men en del aflysninger, nok
grundet det gode vejr eller for lange dead lines for de enkelte arrangementer
b) Tilmeldingsdagen 22. august var en lang og sej dag, en bedre ordning er
drøftet i personalekredsen og også her i brugerrådet. Forslaget er, at der
åbnes for numre kl. 9 med kaffe og boller i caféen, Selve indskrivningen
starter kl. 10, hvor vores forslag er, at der så afsættes differentieret tid af til
f.eks. nr. 1-10, nr. 11-20, nr. 21-30 osv.
c) Fødseldags festen 22. august var meget vellykket, mange deltog, der var
en rigtig god stemning. Vi fik kaffe, kakao, boller og lagkage. Der blev
udtrukket enkelte fødselsdagsgaver.

d) Kulturnatten 7. september hvor vi serverede mange tateletter, der kom
mange børn, men desværre kom der kun 2 borgere for at deltage i
VenligBoernes danse. Men de morede sig meget.
5. Orientering
a) Kommunens budget – Hanne orienterede om, at der er ikke den store forskel
på hvad vi får til næste år og hvad vi har fået i år.
b) Diverse fra centerledelsen (v. Charlotte)
1. Strukturreformen er nu ved at tage form. Den nye leder af det nye
område – arbejdstitlen er Senior, Social og Sundhed - er nu fundet
og det er Gitte Bylov Nielsen. Plejehjemmene refererer direkte til
direktionen. Der følger yderligere i den nærmeste fremtid.
2. dagligstuen, hvor bordene nu er rykket længere op mod den hvide
tavle, der er sat bogreoler op langs den lange væg ud mod gangen og
de lave reoler er flyttet ned langs væggen i den smalle del af rummet,
det virker rigtig godt, der er nu god arkustik. Men der bør ses på
ventilationen, som larmer meget, dette er i gang – det er en
konstruktionsfejl, så det hører under byggesagen. Der er åbent for lån
af bøger, når der ikke er nogle, der bruger rummet.
6. Status fra udvalgene
a) Festudvalget meddeler, at der er planer om høstfest den 24. oktober.
Charlotte vil undersøge dette
b) Intet nyt fra øvrige udvalg
7. Dagsorden til Husmødet den 19. september skal bl.a. indeholde evaluering
af sommerprogrammet, opfølgning fra BR 13/8, opfølgning og evaluering af
fællesdagen den 13. september.
8. Eventuelt
Projektoren vil blive ordnet, og der vil fremkomme en brugsanvisning.
Charlotte har nye interesserede til receptionen.

Med venlig hilsen
Hanne

