Referat Husmøde den 17. oktober 2018
kl. 13.30 – 14.45
1. Velkommen til 20 personer
2. Hanne orienterede om mødet med Julia og receptionens
frivillige, hvor de kom frem med ønsker og behov. Der vil
komme 2 forslag, som brugerne i hhv. Aktivitetscenter og
Ruder Es kan stemme om.
3. Indretning af caféen, hvor der er sat farvefolie på hele bagvæggen. Stort set tilfredshed med de valgte farver. Der vil
blive opsat blomsterkummer langs ”gangstien”, søjlerne og
væggen bag kaffemaskinen skal males grå.
4. Nyt fra centerlederen, som kom med en hilsen (som hænger
på opslagstavlen) fra en afgået medarbejder.
a) Der er slået en 32 timers/5 dage stilling op til besættelse pr.
1/12. På nuværende tidspunkt er der indkommet 28 ansøgninger, ansættelsessamtaler den 28/11. Ønsker til profilen
for vedkommende – også fra brugerrådet – er en
uddannelse enten som ergo-, fysio- eller psyko-social
terapeut men også gerne andre kvalifikationer. De
tilstedeværende fremkom med følgende ønsker: f.eks.
noget med mad, kreative evner, skal kunne komme med
gode idéer, evt. også synge og spille – men allermest at
vedkommende har lyst til at arbejde med og for brugerne.
Den tidsbegrænsede stilling i grovværkstedet skal ændres
til en fast 20 timers stilling. Den bliver snarest slået op, da
alle faste stillinger skal slås op. Ønskerne til denne stilling
er mere en kunsthåndværkertype, som har hænderne
skruet rigtig på og som også kan tegne og male.

Brugerrådet skal til næste møde fremkomme med deres
ønsker til denne profil.
b) Efter at have modtaget en efterregning på ¼ mill. vedr. den
tidligere ombygning er det småt med pengene, også i de
kommende år. Godt at ”støtteforeninen” er blevet
etableret.
Det blev oplyst, at der allerede er en del medlemmer,
kontingent er 100 kr. om året. Gennem den kan der søges
forskellige fonde, f.eks. til et klaver, til maskiner til
værkstedet samt til andre ting, som vi har brug for.
c) Strukturreformen: hvor der fremover er eet stort område
for voksne, dog med 7 centre, hvor vi – sammen med
Rønnebærhus, Bakkehuset, det forebyggende team samt
hjemmeplejen hører til centret aktivitet og praktisk hjælp
herunder også hjemmeboende, som har Gitte Bülow som
ny områdechef.
5. Nyt fra brugerrådsmødet den 8. oktober
a) Ny kasserer er Fritz Olsen, - der henvises til referaterne fra
brugerrådsmøderne den 2. og 8. oktober.
b) Sammensætning af udvalg, hvor festudvalget er besat med
dygtige frivillige. I alle udvalg skal der være en medarbejder samt en person fra brugerrådet. Men vi mangler
frivillige til både arrangementudvalget og aktivitetsudvalget.
6. Kommende arrangementer
a) Høstfest den 24. oktober
b) Frivilligcafé - både den 20. og 27. november kl. 13.3015.00, hvor det dels handler om konflikthåndtering dels
om tonen i huset.
Med venlig hilsen
Brugerrådet
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