Rønnebærhus Aktivitetscenter
Referat: Brugerrådsmøde: 9. juni 2022 kl. 11.00
Til stede: Connie Andersen, Martha Jensen, Erik Hvid Jensen,
Ingeborg Kristensen, Lisbeth Honore, Lene Gustavsen, Kirsten Juhl
Centerleder: Eva Sørensen, Anna Sinding: Briefing om kommende
arrangementer.
1. Referat forhåndsgodkendt via mail!
2. Centerlederen:
MitID: Vi havde besøg af Borgerservice, som gav en gennemgang af, hvordan man
får MitID. Da fremmødet blandt brugerne ikke var særlig stort, formoder vi, at
de fleste har valgt at gøre brug af Borgerservice på rådhuset, hvor man kan
få konkret hjælp.
Borgerservice: Her kan man få information om, hvordan man skal forholde sig, hvis
man ønsker at dele/overgive fuldmagt til et familiemedlem eller andre, i
forbindelse med hjælp til de mange forskellige digitale løsninger, man som
borger præsenteres for. Det kunne f.eks. være MitId - E-boks og andre
kommunale eller statslige områder.
Royal “side”Run: Fint forløb hvor dagcenteret også deltog. Alle var meget
begejstrede for arrangementet, og vi drog hjem med guldmedaljer og
diplomer. Den fine pølsevogn, som var “hyret” til lejligheden, gjorde lykke
med “dejlige ristede med det hele” , og andre udgaver af den danske
“nationalspise”. Vi gentager succesen næste år.
Stillig slået op: Vi søger ny medarbejder - kreativ- og studiekreds - med ansættelse
3 dage om ugen.
Frivilligfesten: En gang om året er der fest for de frivillige i Rønnebærhus. I år var
festen ventet maritime indslag. En flot pyntet café, dejlig mad m.m. Der var
også sømandsviser på programmet! Frivilligfesten på Rønnebærhus er altid
noget ganske særligt, og der skal lyde en stor tak til personalet.
Aktiviteter på Rønnebærhus: Fremover vil vores forskellige brochurer være
tilgængeligt på det lokale bibliotek!
Det er også muligt at orientere sig om kommende aktiviteter via vores
hjemmeside:https://www.rudersdal.dk/roennebaerhus

Alting stiger, således også råvarerne til vores café! Priserne bliver derfor reguleret
lidt op.
4. Brugerrådsformanden:
“Forretningsorden for brugerrådet” opdateres og fremlægges til godkendelse ved
næste møde.
Banko: Vi gennemgik konceptet og fik vedtaget div. tiltag omkring afvikling af
arrangementet. Kommende husmøde og banko bliver den 17. juni kl. 10.00.
Kommende Hus-møder lægges før brugerrådsmøderne.
Næste møde: torsdag den . 8. September kl.11.00
KJ/brugerrådsformand

med særlig spænding, da vi jo ikke har måttet holde noget de
sidste 2 år p.g.a. Corona. Temaet var “havnefest”. Flot
arrangement med mange
Fast årligt: januar - marts (valg) - Maj/juni - august/sept. - november

