Rønnebærhus Aktivitetscenter
Brugerrådet
Referat: Brugerrådsmøde: 7. april 2022 kl. 11.00
Rådets medlemmer: Birgit Rosquist, Connie Andersen, Martha
Jensen, Dorte Kopp, Kirsten Tingvad, Erik Hvid Jensen, Ingeborg
Kristensen, Lisbeth Honore, Lene Gustavsen, Kirsten Juhl
Centerleder: Eva Sørensen, Akt.medarb.Anna Sinding
Akt. medarb. Anna Sinding: Briefing om kommende arrangementer
- inden brugerrådsmødet.
Anna orienterede om kommende arrangementer og div. tiltag.
Bl.a. at vi fredag den
3. juni afholder ROYAL SIDE RUN .
I anledning af Kronprinsens Royal Run deltager vi i fællesskabet og
holder vores eget Royal Side Run sammen med Dagcenteret. Alle kan
være med – det er ganske gratis og man kan selv vælge, om man vil
løbe eller gå. Vi håber, at du har lyst til at deltage eller komme forbi som
tilskuer. Vi får også besøg af en “pølsevogn”!
Hold godt øje med vores hjemmeside, opslag i huset og vores
opdaterede miniprogrammer for informationer om alle vores
aktivitetstilbud.
1.Referat forhåndsgodkendt via mail!
2. Centerlederen:
Den 1. juni:
Vi skal stemme om Danmarks forsvarsforbehold i EU. Det er muligt at
brevstemme på Rønnebærhus, hvor en tilforordnet fra Borgerservice vil
være til stede. Se opslag i receptionen, når vi nærmer os.

MitID:
onsdag den 27. april er der hjælp at hente, da Borgerservice sender en
medarbejder, som vil fortælle om MitID!
Se nærmere info. via opslag i receptionen.
Sommeren:

Vi nærmer os så småt sommeren. På Rønnebærhus vil der være mange
gode tilbud både inden- og udendørs. Vi skruer lidt ned for aktiviteten i
nogle uger midt på sommeren, så vores aktivitetsmedarbejdere kan
holde ferie. Caféen har åbent for spisning hele sommeren.
Fællesskabsdage:
I juni holder vi Fælleskabsdage på Rønnebærhus. Efter flere
nedlukningsperioder er vi mange, der længes efter de sociale
arrangementer. Derfor åbnes dørene for fællessang, fællesfrokost,
fællesaktiviteter d. 12. og 13. juni og fælles bustur d. 14. juni til Højerup
på Stevns m. frokost på traktørstedet Bøgeskoven. Hold øje med opslag
på Rønnebærhus og sæt allerede nu kryds i kalenderen.
På opslagstavlerne og i receptionen kan man se/ hente det sidste
nyhedsbrev fra April med informationer om sommerens aktiviteter.
(findes også på hjemmesiden)!
Sæt kryds i kalenderen:
Den 2. september, holder vi stor fødselsdagsfest - Rønnebærhus fylder
10 år! Hvor tiden dog iler!
Dorte Gylle Knudsen har valgt at fratræde sin stilling pr. 13. april.
3. Brugerrådsformanden:
Vi havde brugerrådsvalg den 18. marts, hvor der var genvalg til hele
rådet. Gun-Lis havde dog valgt at sige farvel til sin plads i rådet, og vi
ønskede hende “god vind”! Se referat og formandens beretning på vores
opslagstavle. Siden valget har vi fået to nye medlemmer, Ingeborg
Kristensen og Lisbeth Honore, som vi byder velkommen.
Næste møde: 9. juni kl.11.00

KJ/brugerrådsformand
Fast årligt: januar - marts (valg) - Maj/juni - august - november

