
Brugerrådsmøde                     

 
Referat fra Brugerrådets møde. mandag den 22. oktober kl. 13  

Flemming sørger for brød. 

________________________________________________________________________ 
Dagsorden: 

      

1. Er der noget til referatet fra sidst, samt 

siden sidst…. 

Efterårsfest 

Løvfaldstur 

 

2. Kommende arrangementer i Seniorhu-

set. 

Foredrag 

Åbent hus 

Tur til Lis G 

Generalforsamling 

 

3. Kommende arrangementer i foråret 

2019 (gør jer tanker om det inden mø-

det) husk kalender… 

- Har I nogle ideer. ( virksom-

hedsbesøg, forårsfest, senior-

shop d. 18/2, ferie tur.) 

- Ide´ kassen 

-  

4. Buget 2019 (Status på køkken og Eleva-

tor.) 

 

5. Kommende blad + Data stuen samar-

bejde (arbejdsark til bladet) 

 

6. Skal der fortsat være to blade eller skal 

de samles i et. 

 

7. Hjemmeside 

 

8. Indkøbs ønsker.   Ipad til motionsholde-

ne, Dab+ radio med CD til kaffestuen, 

serveringsvogn 

 

9. Salg af vare (butik) 

 

10.  Evt. 

 

11. ny møde dato. 

Referat: 

 
1.  Efter års festen en succes der var 80 del-

tagere og 15 på venteliste. Det gav 4700 kr. 

i underskud. Det var rigtig godt med tag-

selvbord. Næste gang kan det godt være 88 

deltagere og taksten 200 kr. Fint en lørdag. 

Løvfaldsturen: 35 deltagere - det gik godt 

her var 450 kr. i overskud  

Holdspil for seniorer er kommet godt i 

gang! 

 

2. Foredrag om vandringens verden, d. 24. 

oktober. 

Åbent hus 3. november vi starter med at 

stille borde op fredag kl. 9.30, og lørdag 

startes med morgen kaffen. Aftaler om-

kring tombola han skal på plads! 

(Fra personale deltager Mette og Gurli i 

åbent hus.) 

Tur Lis G. 20. november 18. 

Tur til Langeskov. 

Generalforsamling 21. november 2018 Lot-

te laver lagkage seniorhuset kor underhol-

der. Poul Frederiksen har givet tilsagn om 

at ville være dirigent. Edna og Else ønsker 

ikke genvalg. Vi må slå på tromme for at få 

nogen til at stille op til Brugerrådsvalget! 

 

3. Kommende arrangementer for 2019. Der 

er stadig ideer fra inspirationsmødet sidste 

år. Vi aftaler at sætte under udvalg gerne i 

gang med: 

Januar:  virksomhedsbesøg 

Februar: seniordhop /tarteletdag 

Marts: foredrag 

April: Forårsfest den 6.4.19 

Maj: modeshow m Anne K 

Juni: hel/halv dagstur  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ikke noget nyt endnu 

 

5. + 6. Bladet drøftet Carsten Eberhard vil 

gerne have tilsendt materiale og lave oplæg 

til et nyt blad 

 

7. Kommunens hjemmeside kan ikke læn-

gere med til vores pjece hvorfor det aftales 

at undersøge muligheden for en hjemme-

side for seniorhusene. Siden kan læne sig 

op af infotavlen så der ikke skal opdateres 

to ting. Tilbud indhentes. 

 

8. Indkøbsønsker: Helle er ved at afprøve 

musik på tablet i forhold til motionsholde-

ne. Det aftales at brugerrådet køber en 

DAB + radio med CD til kaffestuen og til 

motionsrummet. Det aftales at der indkø-

bes en serverings vogn - Flemming vil hen-

te den i Ikea. 

 

9. Salg af varer i butikken er en succes - al 

hyldeplads er udsolgt det aftales at der 

møbleres om. 

 

10. Forespørgsel i forhold til den fynske 

landsby – afvises: der er ikke handicap ven-

ligt på så det kan ikke blive en tur hvor 

dårligt gående/rollator bruger eller køre-

stolsbrugere kan deltage. 

 

11. Den 29. oktober klokken 13.00 holdes et 

uformelt møde om planlægning af åbent 

husarrangementet. 

Efter generalforsamlingen holdes et kort 

konstituerende møde. 

Næste ordinære møde er 12. november 

klokken 10.00 

  

 


