
 
 
 
 

Referat Brugerrådsmøde den 12. november 2018  
 kl. 13.00 – 15.00 i Dagligstuen 

tilstede: Hedi, Hanne L, Fritz, Inge, Gorm, Inge Marie, Kirsten, Charlotte, Hanne V.  
Afbud: Sonja, Cathrine 
 

1. Opfølgning fra 8. oktober 2018 
a) Mødetidspunkt for BR er forsøgsvis – fra januar – ændret til 11.30-13.30 
b) Ønsker til profilen for 20-timers stillingen er kendskab til keramik, demens, 

samværsgrupper, læseerindringer og debat, gerne tovholder for sløjd. 
c) Næste BR er 10/12 med møde kl. 10-12 og efterfølgende frokost kl. 12-14, 

tilmelding nødvendig. 
  

2.  Mødet 26.10.18 med tre medarbejdere fra kommunen blev omtalt. Mødet  
omhandlede  kommunens strukturreform vedr. caféen. Ingen særlige ændringer 
for aktivitetcentrets vedkommende.    
 

3. Status receptionen  
a) Flyttedagen den 8.11 kl. 15.00-17.00 forløb rigtig godt og meget hyggeligt. 

Alle – undtagen en – af de receptionsfrivillige var tilstede. Enighed om at 
ønske to sofaer og et højbord ekstra samt en udstillingsmontre (som BR 
gerne vil sponsorere). Selve receptionsskranken/bordet med rulleskab skal 
stå på den ”gamle” plads. 

b) Brugerrådets referater sættes fremover ind i tynde mapper, der kan ligge på 
bordene i receptionen i stedet for at hænge på opslagstavlen. 
 

4. Status samarbejdsgruppen – orientering om kommende møde, som er  
planlagt til 26.11.18. Hvor langt er vi nået, hvad mangler vi, den fortsatte 
udvikling. 
 

5. Forslag til navn for Senior, Social og Sundhed – vi blev enige om, at Social 
Service vil være et godt navn. Hanne sender navnet ind.  
 

6. Orientering fra centerlederen (Charlotte) 
a) Den nye medarbejder begynder den 1. december, 32 timer/5 dage. Hun er 

psykomotorisk terapeut, tidligere været ansat på et aktivitetscenter, skal 
varetage motionsområdet sammen med nuværende motionsmedarbejder. 

b) resultatet af brugertællingen uge 39-40  blev omdelt. Tællingen er ens for 
alle aktivitetscentre og bruges egentlig kun rent statistisk. Antal brugere i 
2018 er sammenlignelig med 2016, men en lille nedgang i forhold til 2017 
men de, der kommer, kommer flere gange. 



c) Arbejdstilsynet har været på besøg, ingen anmærkninger, godt psykisk 
arbejdsmiljø. 

d) I denne uge indkøbes der diverse maskiner/værktøj til værkstedet. Der 
bliver arrangeret en introduktion inden det tages i brug. Måske kan vi sætte 
et opslag herom i lokalavisen? 

e) Onsdagsklubben lukker ned, der er for få deltagere. 
f) Generel debat om hvad vi gør for at få flere til at komme . Hanne har 

efterfølgende lavet en opgørelse over tallene fra 2016, 2017 og 2018, som 
vedlægges. 

 
7. Status fra  

a) Festudvalget – høstfesten forløb rigtig godt. Festudvalget afholder snarest 
evalueringsmøde – Kirsten bliver nyt  BR-medlem i udvalget, som iøvrigt 
består af Bitten og Bente samt Cathrine som personaletovholder. 

b) Julemarkedet v. Charlotte: der satses i år på bagning af flere forskellige 
slags småkager. Der søges frivillige hertil,  til at fremstille ”trommestikker”  
samt til diverse andre opgaver(se opslag på tavlen). Der skal også bruges 
hjælpere til caféen, til servering af glögg og æbleskiver, til salgsboder, 
oprydning og meget andet. Hjælpere er p.t. Hedi, Kirsten, Inge Marie, Fritz 
og Hanne V. – flere kan blot melde sig til Charlotte. 

c) Det fælles brugerråd – havde møde 5/11 – Hanne sender referatet rundt. 
d) Kunst- og forskønnelsesudvalget v. Hanne L. – ikke specielt noget nyt, god 

udstilling p.t. – har flere emner på vej. 
e) I alle udvalg er der en personaletovholder, som p.t. er Cathrine og et eller 

flere BR-medlemmer. I arrangementsudvalget er Hedi, Hanne L. og Fritz 
med. I aktivitetsudvalget er det Hanne V. og her vil Gorm gerne være med. 
Ønsker fortsat flere ting for mænd. Han vil gerne stå som tovholder. 
 

8. Dagsorden til Husmødet den 21. november 
a) Cecilie kommer og spiller til, at der synges en sang før og efter. 
b) Orientering om sygeplejeklinikken 
c) Status VAT – juletur v. Henrik Hermansen 
d) Almen orientering – overførsels dato er 3/12 og tilmeldingsdato er 17/12 

 
9. Eventuelt 

a) Drøftelse af, om BR-medlemmernes navne m.v.  skal stå på hjemmesiden. 
Det ønskes ikke. De er anført på tavlen i receptionen med telefonnummer 
og mail. Dog ligger BR-referater incl. fornavne på hjemmesiden.  

b) Gorm spørger til status for BR’s konto,  ønsker udarbejdelse af  budget. 
 
 

Med venlig hilsen 
Hanne 


