
   Rønnebærhus Aktivitetscenter  

    Brugerrådet      

Referat: Brugerrådsmøde: 8. Sept. 2022 kl. 11.00  

Rådets medlemmer: Birgit Rosquist, Connie Andersen,   

Martha Jensen, Dorte Kopp, Kirsten Tingvad, Erik Hvid  

Jensen, Ingeborg Kristensen, Lisbeth Honorè, Lene Gustavsen, Kirsten Juhl    

Centerleder: Eva Sørensen, Anna Sinding: Briefing om kommende arrangementer! 

Referat forhåndsgodkendt via mail!   

Centerlederen:   

Sommeren på Rønnebærhus! I ferietiden har der været stille, men aktiviteterne er 

optrappet her i september, hvor holdene starter .Der var stor tilsluting til sommerens 

busture til Holmegård og Stevns.  

Turen gik til Als! Den årlige bustur til et sted i Danmark, gik i år til Als. Stor tak til Dorthe og 

Kathrine for deres dejlige humør, og deres veloplagte måde at styre “tropperne på”! Vi 

glæder os allerede til næste år.  

Miriam tiltrådte som aktivitetsmedarbejder 1/8. Vi byder velkommen.  

10. års fødselsdag: Det var en meget vellykket dag. Der var stor opbakning fra brugerne af 

Rønnebærhus, hvor en del desværre ikke kunne deltage, da vi af sikkerhedsmæssige grunde 

ikke kunne finde plads til alle dem, som gerne ville være med. Vi fik “presset” 110 siddende 

brugere ind til spisning - dejlige sandwich, pølsehorn, drømmelagkage og kaffe, vand og vin 

ad libitum. Planlægningen af arrangementet var helt i top, og både medarbejdere i-og 

udenfor køkkenet samt vores frivillige ydede en kæmpe indsats.Tak for en  meget flot 

fødselsdagsfest, hvor stemningen gik amok, da bandet “Shui for sjov” gav den gas. Ingen 

kunne se, at de fleste af  os havde krydset grænsen til de 70! Selv musikerne troede ikke 

deres egne øjne, da vi alle rockede og rullede i takt til musikken og sang  med af fuld kraft. 

Det var en glæde at se, hvordan også dagcenterets brugere nød festen, som jo også var 

deres 10. års fødselsdag.  

Efteråret på Røn! Holdene er i gang og der er forskellige nye tilbud.  Se foldere i 

receptionen.og opslag. Hold øje med opslag i receptionen!  

4. Brugerrådsformanden:   

Godkendelse af forretningsorden!Godkendt  

Valg af kasserer og næstformand   

Ny kasserer: Lene Gustavsen blev enstemmigt valgt af brugerrådet!  

Ny næstformand: Lisbeth Honorè blev enstemmigt valgt af brugerrådet!  



Ansøgning fra Rønnebærhus: Brugerrådet godkendte bevilling på 7.500,00 som økonomisk 

støtte til den kommende Nytårskur for brugerne af Rønnebærhus.  

Banko 16/9: Rådet drøftede planer for kommende bankospil på husmøderne.  

Datoer for kommende hus-møder - skal ligge efter brugerrådsmøderne.  

Eventuelt: Ønske fra brugerne:  

Ved ikke planlagt fravær kan der i stedet sættes video/DVD på som undervisning i 

gymnastik.  

Næste møde: November 3.november 2022 kl. 11.00  

  

 KJ/brugerrådsformand  

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


