
 
 
 
 

Referat Brugerrådsmøde den 10. december 2018  
 kl. 10.00 – 12.00 samt frokost kl. 12.00-14.00 

 
 

tilstede: Hedi, Sonja, Friz, Hanne L., Inge, Kirsten, Hanne V., Charlotte og Cathrine 
fraværende: Gorm og Inge Marie 

 
1. Kort Orientering og status 

a) Receptionen – ny skranke og et højbord med 4 stole er bestilt. Kommer 
mellem jul og nytår. Det planlagte ”servicekursus” bliver efter nytår. Der 
mangler frivillige til at bemande receptionen. Tiderne er fremover fra kl. 9-
13 og fra 12-15. Der er p.t. 2 faste og et par vikarer. 

b) Samarbejdsgruppen har holdt møde 26. november, det afsluttende møde 
med Julia er ikke besluttet endnu. Julia vil udarbejde en slags rapport over 
hele forløbet. Kommentarerne vedr. frivilligcafeérne er delte, fra negativ 
stemning til gode møder. 

c) Tilmeldingsdagen den 17. december begynder med gratis kaffe og boller. 
Hanne V. deler nr. ud fra kl. 9 – der er differentierede tider for selve 
indskrivningen. Opslag er sat op. 

d) Udvalgene – festudvalget holder møde den 12/12, Vibeke er med som 
repræsentant for personelet. Arrangementudvalget holder møde den 13, 
Charlotte repræsenterer personalet. Aktivitetsudvalget holder møde den 11. 
og her er Henriette repræsentant for personalet. Cathrine deltager i alle 
møderne. Der skal snarest laves en navneoversigt over udvalgene til 
ophængning. 

 
2. Orientering fra centerlederen 

a) Personalesituationen er kommet helt i top nu. Alle stillinger er besatte. Der 
arbejdes med en ny og bedre struktur med en tovholder for alle motionshold 
(en frivillig) samt en medarbejder. Der vil blive udarbejdet en DVD, så 
holdet godt kan gennemføres – også ved en evt. aflysning af medarbejderen. 

b) Planlægning af sommerprogrammet er i gang. Sidste år var der for mange 
ting i programmet med deraf for mange aflysninger. Der kommer ikke et 
specielt tema i år, men der arbejdes med følgende struktur: 
Motionsholdene gennemføres sommeren igennem. 
Mandage bliver ad hoc arrangementer, tirsdage fortrinsvis ture ud af huset, 
onsdag bliver krea-dagen, torsdag en slags klubdag med f.eks. spis sammen 
– minibusturen vil også ligge torsdag - og fredagen bliver ad hoc 
arrangementer. 

c) Miniferien afholdes fra 21-25. maj og går til de sydfynske øer. Orientering 



gives på husmødet 19. december. Indskrivningen bliver i januar 2019. 
d) Sommerudflugten fastholdes i år og bliver en bustur i august.  Vi indbyder 

VAT til at komme næste brugerrådsmøde med henblik på det fremtidige 
samarbejde. VAT planlægger også en bustur. 

 
3. Evalueringer  vedrørende  

a) Julemarkedet forløb fint, både inden og efter kommunens juletræstænding. 
Desværre var der en brandalarm, som måske forhindrede nogle i at komme,   
alle vi andre måtte stå udenfor i regnen, indtil alarmen blev afblæst. Den var 
reel nok, var i een af boligerne. Der blev solgt en del ting, mange drak kaffe 
og spiste juleboller. Endnu flere deltog ved arrangementet med glögg og 
æbleskiver, hvor Helicon sang for ved det fælles sangprogram. Lotteriet var 
udsolgt og der blev uddelt en del gevinster. Julemarkedet er et stort stykke 
arbejde at få op at stå, men det er også hyggeligt at deltage i forberedel-
serne. Til næste år ønskes flere deltagere som hjælpere med videre.  MEN 
EN STOR TAK TIL DE VILLIGE HÆNDER, som deltog i år. 

b) Operettearrangementet havde deltagelse af omkring 60 personer. Der blev 
serveret dejlig mad, drikkevarer kunne købes. For at undgå, at vi står og 
venter på at komme ind ovre på skolen, skal der først spises fra kl. 17.30. 
Stor tilfredsmed med pladserne lige neden for scenen. Dejligt med kaffe og 
kage inden selve forestillingen. 

c) Ventelisterne er blevet set igennem. En del skrives op, men ønsker alligevel 
ikke at deltage. Fremover vil der blive opkrævet betaling. 
 

4. Dagsorden til Husmødet den 19. december 
a) Gratis glögg og æbleskiver 
b) Synge julesange – Anne Mette Hjarnøe spiller 
c) Kort orientering om miniferien, sommerprogrammdet m.v. 
d) Præsentation af ny medarbejder 
e) Diverse  

 
5. Eventuelt 

Kommunens ensomhedsprojekt ophører pr. 31.12.18 – bankospillene kan 
overgå til brugerrådet. 

 
 

Med venlig hilsen 
Hanne 


