Referat Brugerrådsmøde den 14. januar 2019
kl. 13.00 – 15.00
Tilstede: Frits, Inge, Gorm, Sonja, Hedi, Hanne, Charlotte og Cathrine
Afbud: Hanne L., Kirsten, Inge Marie

1. Orientering og status
a) Receptionen har nu modtaget den nye skranke og det høje bord, stole hertil
samt sofaer kommer senere. Sammen med receptionsgruppen arbejdes der
på at optimere indretningen, så flest mulige behov imødekommes. Der er
træk fra indgangsdøren i genoptræningen. Næste møde i gruppen er den 22.
januar kl. 10.00
b) Samarbejdsgruppen - afsluttende møde med Julia den 22. januar kl. 12.00
c) Organisationsskemaet er nu næsten færdigt, mangler enkelte navne, hænges
op så snart det er færdigt.
d) Tilmeldingsdagen den 17.12.18 efter den nye ordning med fast tid for
udlevering af numre, morgenkaffe i caféen og differentierede tider for selve
indskrivningen gik rigtig godt. Ordningen anvendes også ved de næste
tilmeldingsdage som bliver 24. april, 27. august samt 17. december, alle
dage dog med start og udlevering af numre fra kl. 10. Hanne og Inge vil
deltage
e) Udvalgene – der blev henvist til opsamlingsnotaterne, udsendt samlet den
16.12.18. Alle udvalg er godt i gang, alle har datoer for næste møde.
2. Brugerrådets årsregnskab 2018 samt budget 2019 v. Fritz som udleverede
oversigt over årsregnskab og kontoplan. Året har givet et underskud på
3.356kr., dækkes af egenkapitalen, som nu pr. 1.1.2019 er på 82.424,25 kr.
Regnskabet skal godkendes næste BR-møde den 11. februar, hvor også der vil
blive forelagt et budget, som Hanne og Fritz vil udarbejde.
3. Mandesport v. Gorm, som udleverede en mappe til hver af BR-medlemmerne
med diverse papirer om mandesport. Gorm ønsker nedsat en særlig arbejdsgruppe af frivillige på 3-5 personer, vil selv finde deltagerne. Planlægger et
møde for disse frivillige 4. februar kl. 16.00. Han foreslår følgende 3 sportsgrene: indendørs fodbold, floorball og petanque. Ifølge Cathrine er der ikke
mulighed for de 2 første her på Teglporten idet ingen lokaler er store nok. Der
findes en petanquebane i Præstegårdshaven. Det er et stort og prisværdigt
arbejde, som Gorm har lavet. Forslaget vil – ifølge den nye organisationsplan blive behandlet på aktivitetsudvalgets møde den 21. januar.
4. Foreløbig planlægning af valg til brugerrådet (afholdes 20.03.19)
a) Den sidste år udarbejdede - nu tilrettet og medsendte - oversigt med uddrag

fra vedtægterne kan bruges – den hænges op. På oversigten er også anført,
hvem der er på valg og hvem er ikke er. Hanne, Sonja, Fritz, Kirsten og
Inge Marie er på valg, øvrige er ikke på valg.
b) Evt. genopstilling skal meddeles senest på BR-mødet 11/2-19, indbydelse
til valget med tid, sted og åben kandidatliste skal ud senest 20/2.
c) Nye kandidater – Hanne har haft kontakt til flere, men desværre med
negativt resultat. Vi må alle sammen gøre en stor indsats for at motivere
flere til at stille op. Vi skulle gerne kunne komme tilbage til, at vi er 9
medlemmer og 2 suppleanter. Der er mange opgaver med de forskellige
udvalg m.v.
d) Formandens beretning – skal lægge vægt på samarbejdsprocessen,
organiseringen samt indretningen af værkstedet. Hanne skriver udkast til
næste BR-møde.
5. Evaluering af husmøderne – hvordan synes vi, at de skal være?
Der er for mange husmøder. Der orienteres som regel om de samme ting, som
har været forelagt BR og som forefindes beskrevet i referatmapperne i
receptionen. Der fremkommer et forslag om kun hver 3. måned. Bedre med
café-møder f.eks. med sang, gratis kaffe/kage, fortællinger, historielæsning,
banko etc. Enighed om, at forslaget om hver 3. måned skal drøftes i BR efter
valget, hvor forretningsordenen bliver revideret. Vi afventer også, hvad
deltagerne i husmøderne ønsker. Emnet er på husmødet 23. januar.
6. Orientering fra centerlederen
a) Strukturforandringen tager en del tid bl.a. samarbejdet om og med de
hjemmeboende
b) Der udarbejdes nu en overordnet fælles virksomhedsplan
c) Aktivitetscentret har været for flinke med at give kørsler til brugerne.
Fremover vil der kun være kørsel til aktivitetscentret med ankomst kl. 09.45
og kl. 12.15 samt tilbagekørsler fra centret kl. 14.30 og 15.10.
d) Parkeringspladsen ønskes markeret med ”kun for dårligt gående”
e) En trivselsundersøgelse i kommmunen er helt i top for aktivitetscentret.
7. Dagsorden til husmødet 23. januar 2019 – hv er på ferie
a) Forslag til holdaktiviteter til vinterprogrammet
b) Evaluering af husmødet (deltagernes)
c) Orientering ved centerlederen.
d) Eventuelt
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Venlig hilsen
Hanne

Referat Brugerrådsmøde den 14. januar 2019
kl. 13.00 – 15.00
Tilstede: Frits, Inge, Gorm, Sonja, Hedi, Hanne, Charlotte og Cathrine
Afbud: Hanne L., Kirsten, Inge Marie

1. Orientering og status
a) Receptionen har nu modtaget den nye skranke og det høje bord, stole hertil
samt sofaer kommer senere. Sammen med receptionsgruppen arbejdes der
på at optimere indretningen, så flest mulige behov imødekommes. Der er
træk fra indgangsdøren i genoptræningen. Næste møde i gruppen er den 22.
januar kl. 10.00
b) Samarbejdsgruppen - afsluttende møde med Julia den 22. januar kl. 12.00
c) Organisationsskemaet er nu næsten færdigt, mangler enkelte navne, hænges
op så snart det er færdigt.
d) Tilmeldingsdagen den 17.12.18 efter den nye ordning med fast tid for
udlevering af numre, morgenkaffe i caféen og differentierede tider for selve
indskrivningen gik rigtig godt. Ordningen anvendes også ved de næste
tilmeldingsdage som bliver 24. april, 27. august samt 17. december, alle
dage dog med start og udlevering af numre fra kl. 10. Hanne og Inge vil
deltage
e) Udvalgene – der blev henvist til opsamlingsnotaterne, udsendt samlet den
16.12.18. Alle udvalg er godt i gang, alle har datoer for næste møde.
2. Brugerrådets årsregnskab 2018 samt budget 2019 v. Fritz som udleverede
oversigt over årsregnskab og kontoplan. Året har givet et underskud på
3.356kr., dækkes af egenkapitalen, som nu pr. 1.1.2019 er på 82.424,25 kr.
Regnskabet skal godkendes næste BR-møde den 11. februar, hvor også der vil
blive forelagt et budget, som Hanne og Fritz vil udarbejde.
3. Mandesport v. Gorm, som udleverede en mappe til hver af BR-medlemmerne
med diverse papirer om mandesport. Gorm ønsker nedsat en særlig arbejdsgruppe af frivillige på 3-5 personer, vil selv finde deltagerne. Planlægger et
møde for disse frivillige 4. februar kl. 16.00. Han foreslår følgende 3 sportsgrene: indendørs fodbold, floorball og petanque. Ifølge Cathrine er der ikke
mulighed for de 2 første her på Teglporten idet ingen lokaler er store nok. Der
findes en petanquebane i Præstegårdshaven. Det er et stort og prisværdigt
arbejde, som Gorm har lavet. Forslaget vil – ifølge den nye organisationsplan blive behandlet på aktivitetsudvalgets møde den 21. januar.
4. Foreløbig planlægning af valg til brugerrådet (afholdes 20.03.19)
a) Den sidste år udarbejdede - nu tilrettet og medsendte - oversigt med uddrag

fra vedtægterne kan bruges – den hænges op. På oversigten er også anført,
hvem der er på valg og hvem er ikke er. Hanne, Sonja, Fritz, Kirsten og
Inge Marie er på valg, øvrige er ikke på valg.
b) Evt. genopstilling skal meddeles senest på BR-mødet 11/2-19, indbydelse
til valget med tid, sted og åben kandidatliste skal ud senest 20/2.
c) Nye kandidater – Hanne har haft kontakt til flere, men desværre med
negativt resultat. Vi må alle sammen gøre en stor indsats for at motivere
flere til at stille op. Vi skulle gerne kunne komme tilbage til, at vi er 9
medlemmer og 2 suppleanter. Der er mange opgaver med de forskellige
udvalg m.v.
d) Formandens beretning – skal lægge vægt på samarbejdsprocessen,
organiseringen samt indretningen af værkstedet. Hanne skriver udkast til
næste BR-møde.
5. Evaluering af husmøderne – hvordan synes vi, at de skal være?
Der er for mange husmøder. Der orienteres som regel om de samme ting, som
har været forelagt BR og som forefindes beskrevet i referatmapperne i
receptionen. Der fremkommer et forslag om kun hver 3. måned. Bedre med
café-møder f.eks. med sang, gratis kaffe/kage, fortællinger, historielæsning,
banko etc. Enighed om, at forslaget om hver 3. måned skal drøftes i BR efter
valget, hvor forretningsordenen bliver revideret. Vi afventer også, hvad
deltagerne i husmøderne ønsker. Emnet er på husmødet 23. januar.
6. Orientering fra centerlederen
a) Strukturforandringen tager en del tid bl.a. samarbejdet om og med de
hjemmeboende
b) Der udarbejdes nu en overordnet fælles virksomhedsplan
c) Aktivitetscentret har været for flinke med at give kørsler til brugerne.
Fremover vil der kun være kørsel til aktivitetscentret med ankomst kl. 09.45
og kl. 12.15 samt tilbagekørsler fra centret kl. 14.30 og 15.10.
d) Parkeringspladsen ønskes markeret med ”kun for dårligt gående”
e) En trivselsundersøgelse i kommmunen er helt i top for aktivitetscentret.
7. Dagsorden til husmødet 23. januar 2019 – hv er på ferie
a) Forslag til holdaktiviteter til vinterprogrammet
b) Evaluering af husmødet (deltagernes)
c) Orientering ved centerlederen.
d) Eventuelt
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Venlig hilsen
Hanne

