Referat Brugerrådsmøde den 08. oktober 2018
kl. 13.00 – 15.00 i Dagligstuen
Tilstede: Kirsten, Hedi, Hanne V., Fritz, Sonja, Hanne L., Cathrine
Afbud: Inge Marie, Inge, Charlotte – Gorm var fraværende
1. Opfølgning fra BR den 10/9 samt 1/10
a) Banken - kasserer funktionen: Hanne og Fritz har været i banken og
afleveret diverse papirer, som blev godkendt. Afventer nu den endelige
godkendelse til at benytte kontoen. Når alle regninger er betalt og diverse
maskiner/værktøj til kælderen er købt, vil vi have ca. 75.000 kr. på kontoen.
2. Fremtidens aktivitetscenter
a) Årshjulet – skal være et fast punkt på hvert BR- møde. Vi er godt i gang
med efterårets punkter.
b) Sammensætning af udvalgene. Hvert udvalg skal fremover bestå af en
medarbejder og en fra BR - udover, hvem der ellers vil være med. P.t. er
Cathrine dog tovholder på alle udvalgene, indtil de alle er kommet op at stå.
Fra BR er Inge med i festudvalget, Hanne V. med i aktivitetsudvalget og
Hanne L. samt Kirsten med i arrangementudvalget. Sonja deltager i
frivilligrådet og julemarkedet, som har møde den 11/10. Et organisationsdiagram skal sættes på hjemmesiden og et forenklet med navne på hvem,
der er med i hvad, skal hænges op.
3. Evalueringer
Husmødet 19. september gik godt – se referatet derfra.
4. Orientering
a) Støtteforeningen - Sonja orienterede om, at der havde været en god
stemning ved det stiftende møde, hvor ca. 20-25 personer var tilstede.
Foreningen er nu etableret, kontingentet blev fastsat til 100 kr.
b) Diverse fra centerledelsen
a) Samarbejdsprocessen: Julia har deltaget i et møde med receptionen den
2/10, hvor der kom mange gode ønsker og forslag frem. Disse vil blive
fremlagt til afstemning blandt alle brugere. Husledergruppen bestemmer
dog hvilke farver, der skal være på vægge, møbler m.v..
Den 20. november afholdes konflikthåndteringskursus for BRmedlemmer og medarbejdere kl. 13.30-15.00
Den 27. november er der frivilligcafé k. 13.30-15.00
b) Økonomi – status: som tidligere nævnt har aktivitetscentret fået en

efterregning vedr. ombygningen på ¼ mill. kr., hvilket vil give
underskud i regnskabet de næste par år. Vi skal skrue ned for forbruget,
derfor det er glædeligt, at støtteforeningen nu er etableret, så der er
mulighed for at søge fondsmidler.
c) Stillingsopslag – en medarbejder ønsker at fratræde og stillingen er nu
slået op, 32 timer/5 dage. Ønsker til profilen – også fra BR´s side - er en
motionsfaglig uddannet person, ergoterapeut, psyko-social teraapeut
eller lignende. Gerne også med andre kvalifikationer, som vil kunne
medvirke til et varierende og fleksibelt udbud af aktiviteter og
arrangementer. En selvfølgelighed er, at vedkommende har lyst til og er
god til at arbejde med ”sådan nogle som os”
Den tidsbegrænsede 20-timers stilling som leder af grovværkstedet m.v.
vil blive slået op i november måned, som en permanent stilling. På
næste BR-møde skal vi komme med ønsker til denne profil.
d) Strukturreformen, som fremover bliver eet stort område for voksne, dog
med 7 centre, som er sekretariat, udviklingsafdeling, hjælpemidler,
særlig social indsats, sundhed og træning, myndighed, aktivitet og
praktisk hjælp herunder hjemmeboende – hvortil vi hører sammen med
Rønnebærhus, Bakkehuset, det forebyggende team samt hjemmeplejen.
e) Mødet den 16. oktober er udsat til den 26. oktober kl, 12,30-13,30.
5. Status fra udvalgene
Høstfesten: der er her den første tilmeldingsdag solgt 20 billetter. Prisen er
195,- kr. og arrangementet forventes regnskabsmæssigt at gå i nul .
6. Eventuelt
a) Søndagscafé regnskabet drøftes. Skal stadig registreres under BR´s konto,
men fremover regnskabsmæssigt gå i nul.
b) Mødetidspunkt for BR drøftes næste møde
c) Husledergruppen arbejder på ombytning af IT-lokalet og Krea-lokalet.

Med venlig hilsen
Hanne
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