
 
 
 
 
 

Referat Husmøde den 19. september 2018  
 kl. 13.30 – 14.45 

 
 

1. Velkommen  - Hanne bød velkommen til 22 deltagere 
 

2. Evaluering af sommerprogrammet – var rigtig godt, især 
tirsdagsturene, Sverigesturen og madmarkedet var gode. 
 

3. Evalueringer vedrørende den  22. august 2018 
a) Tilmeldingsdagen – formiddagen – ventetiden var for lang. 

Der skal ikke være to ting samme dag. Flere forslag til 
forbedring fremkom, der vil blive arbejdet videre hermed. 

b) Fødselsdagsfesten – eftermiddagen, som var en meget fin 
fest med dejlig chokolade, lagkage og ved udtrækning  – 
gaver til enkelte af deltagerne. 

 
4. Samarbejdsplanen  

Fremtidens aktivitetscenter – evaluering af stormødet den  
13. september 2018, hvor der var over 60 deltagere. Mødet 
gik rigtig godt, hvor konsulent Julia med baggrund i sine 
samtaler og analyser fremlagde sine forslag og kom med 
konkrete bud, på hvad der skal gøres i Teglporten. Der var 
stor aktivitet blandt deltagerne til at melde sig til grupperne 
og det videre arbejde som frivillig.  
Hanne lagde vægt på, at fortrolighed blev respekteret og at   
værdierne og tonen skal have følgende gennemgående fælles 
træk, nemlig 

 RESPEKT – ORDENTLIGHED - RETFÆRDIGHED 
Materiale fra mødet vil blive lagt ud i receptionen. 



 
5. Nyt fra brugerrådsmødet den 10. september 

a) Dagligstuen er nu ved at være i orden, de store reoler med 
bøger er på plads. Bøgerne kan lånes, når der er frit i 
lokalet. Der er opsat lysdæmpere (det er den lange 
kontakt), lyset slukkes ved at trykke i midten. 

b) Det er brugerrådet, der arrangerer husmøderne, desværre 
kommer der ikke så mange deltagere. Brugerrådet vil 
gerne have input til, hvad brugerne ønsker, der skal foregå. 

c) Receptionen: der afholdes nyt møde om indretningen med 
receptionisterne, ledelsen og Julia. Det er den fælles 
ledelse incl. Ruder Es og de andre ”beboere” der 
bestemmer, hvilke farver der skal anvendes. To modeller 
kommer til afstemning i oktober/november. 

 
6. Kommende arrangementer 

a) Høstfest den 24. oktober, planlægning endnu ikke i gang. 
b) Mental Sundhedsdag den 10. oktober, Cathrine orienterer 

om dagen og hvad der skal foregå.  Der kommer opslag på 
opslagstavlen, på hjemmesiden m.v. herom. 

 
7. Eventuelt 

a) Hilsen fra Sonja – tak fordi så mange har tilmeldt sig til at 
deltage i julemarkedet – flere kan godt bruges. 

b) Willy Toft fra Ældre Sagen orienterede om arrangementet 
”Gæt og Syng” som afholdes 6 gange årligt, onsdage kl. 
15.30 i sept., okt., nov., jan., febr., og marts måneder. Der 
er præmier til det bord med flest rigtige. Det koster 30 kr., 
tager halvanden time, der serveres kaffe mv.  

 
 
 

Med venlig hilsen  
Brugerrådet 

 


