
     Referat  
 

Brugerrådsmødet Mandag d.5.august kl.12,30 i Blomsterstuen 
hvor vi starter sæsonen ud en med tartelet. 
Afbud: Rasmus 

 
1) Siden sidst 

Ferien afviklet med personaledækning formiddag. Få brugere, stille og roligt. 
Der er kommet 19 der gerne vil være med til at spille i orkester – de mødes 
første gang samlet (i Hallen da Kuplen har lukket) og fordeler sig på 
forventeligt 3 hold ugentligt. 
Der er kommet frivillige til beklædningssyning – vi må tage aftenerne i brug! 
Der er malet i klaverstuen og sat reoler op til salg. 
Tur til Brunkulslejren, 29 deltagere en god tur, løb ca. rundt. 
Banko 26.6.19, ikke så mange deltagere. 

 
 

2) Kommende arrangementer 

• Tur til Frydenlund Fuglepark 21 tilmeldt. 

• Torvet 31.8.19 fra 9-14 – vi laver PR for Seniorhuset, med det nye Blad, bod 
,blæksprutter til demente mm. mødes kl. 6 og stille telt op + borde og stole. 
Avisen kontaktes ift omtale af blæksprutter mm. 

• Åbent hus 2.9.19 fra 10-16. Brugerrådet sælger kaffe m boller og kringle i 
cafeen, og fortæller om Seniorhuset, Mette taler med de frivillige vejledere 
om arbejdende værksteder. Opslag sendes til avis og på Facebook. 

• Ferietur fra 19.8.19 – der er nu 30 tilmeldte + Mette. Informationsmøde 
onsdag. 

• Efterårsfest 21.9.19 (festudvalget planlægger detaljer) 

 

3) National frivillig fredag 
Inge-Lise orienterer, Formanden afventer brev fra FcN.  

 
 

4) Projekt ensomme mænd 
Vi har fået afslag, skal fortsat være obs på at støtteensomme mænd. 

 
5) Motionsredskaber på 1. sal 

Der er fyldt op. 
 
 



6) Rygepolitik fra 1.8.19 må der ikke ryges på matriklen.  
Debateret. 
 
 

7) Rool-up-bannere 
Der ønskes 2 stk. med forskellig tekst – en med nøgleord for Seniorhuset - en 
med udtalelser fra brugerne. Der er indhentet priser fra Morten Corneliussen, 
der arbejdes videre hermed, Mette sendes udkast til godkendelse ved 
Brugerrådet. 
 

8) Bladet 
Er næsten klar til at gå i trykken, folk rykker også efter det ☺ 
 

9) Deltagelse på tovet d. 31/8 
Se punkt 2 
 

10) Evt. 
Forslag om søndagskaffe med Brugerrådet x 1 mdr. i vinterhalvåret.  
Flemming laver forslag til opslag. 
Forslag om at bestille bus til kørestolsbrugere på turene, drøftet. 
Forslag om at kaffen mandag-tirsdag og onsdag eftermiddage drikkes i cafeen 
ellers må man selv hente og rydde op efter sig. 
Forslag til udflugt til Jim Lyngvilds Ravnsborg. 
Nogle er kede af at motionsholdene er rykket for at få plads til andre. 
Oversigt over Seniorhusets aktiviteter kommer i avisen og i ”Otterupbladet” 
som noget nyt! 
Mette holder et møde med de frivillige kaffebryggere. 
Budget 2020 er ca. en måned forsinket grundet ny regering. 
 

Næste møde aftales 16.9.19 kl. 13.00 
 


