Brugerrådets beretning for perioden 21. marts 2018 til 20. marts 2019
Den 21. marts 2018 var der valg til Brugerrådet, her blev 3 nye medlemmer valgt ind.
Brugerrådet har således i det forløbne år bestået af 7 medlemmer og 1 suppleant. På
det konstituerende møde blev der valgt formand, næstformand og kasserer. I løbet af
året har et medlem valgt at rykke ned som suppleant. Rådet blev herefter suppleret
med et nyt medlem. Endvidere har Rådet om-konstitueret sig med en ny kasserer.
Brugerrådet har siden afholdt månedlige møder – undtagen i feriemåneden juli samt 2 ekstraordinære møder. Som faste punkter på Brugerrådets møder, hvor
centerlederen samt en medarbejder deltager uden stemmeret, er opfølgning fra sidste
møde samt nyt fra udvalg og grupper.
Herudover har møderne omhandlet stort og småt fra dagligdagen på Aktivitetscentret.
Af større sager kan nævnes arbejdet med Samarbejdsprocessen, hvor Brugerrådets
næstformand og jeg selv har deltaget i en del ekstra møder med Samarbejdsgruppen,
som – udover den eksterne konsulent- også omfatter centerlederen, en medarbejder
samt 2 repræsentanter for 2020 gruppen. Det har været et stort – men også interessant
- arbejde, som nu er ved at være til ende.
Arbejdet har resulteret i en ny og mere overskuelig organisationsplan, hvor man
tydeligt kan se sammenhængen mellem de forskellige udvalg og ad hoc grupper samt
hvilke frivillige, der deltager i grupperne. Desuden – og nok som det vigtigste - har
vi nu i Aktivitetscentret fået os nogle gode og konstruktive værdier, så vi alle – ved at
efterleve dem – fortsat vil bidrage til den gode tone og de gode historier om
Aktivitetscentret Teglporten.
Brugerrådet har i årets løb – uden betaling fra deltagerne - arrangeret fastelavnsfest
med tøndeslagning, kaffe og boller og samlet fødselsdagsfest med kaffe og lagkage.
Efterårets høstfest var også en succes. En stor tak til festudvalget for deres store
arbejde med at arrangere disse sammenkomster.
Brugerrådet har desuden givet tilskud til bussen til sommerudflugten, haft udgifter til
garn, blomster og gaver. Af indtægter har julemarkedet og salg af strikvarer m.v. især
givet pæne beløb. En stor tak til ”strikkedamerne” og andre frivillige. I forbindelse

med at forny værkstedet i kælderen er der blevet solgt diverse gamle maskiner og
derefter indkøbt nye og bedre, således at værkstedet nu fremstår lov- og miljømæssigt
korrekt. Forhåbentlig til glæde for både de frivillige og de brugere, som benytter det.
En stor tak til Bendt,Claus og Hans, der har ydet en stor indsats og som nu har fået
værkstedet i gang igen.

Til slut vil jeg takke de to afgående medlemmer samt en afgående suppleant for det
arbejde, som de har ydet i brugerrådet.
Endvidere også en tak til de resterende brugerrådsmedlemmer både de, der er på valg
og de, der ikke er - med ønsket om et godt samarbejde i Brugerrådet – også i det
kommende år.

Godkendt på brugerrådsmødet den 11. marts 2019
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