
     Referat  
 

Brugerrådsmødet Mandag d. 13. maj kl. 13,00 i Blomsterstuen  
Afbud: Rasmus, Bente, Poul Henning, 

 
1) Siden sidst: forårsfest, gik godt, der var 79 betalende deltagere - overskud på 

4500 kr., Modeshow gik godt, der deltog 75 betalende - overskud på ca. 1200 
kr. Det aftales at der ikke må tages imod tilmeldinger efter fristen. 
 

 
2) Sommer arrangementer. Heldags udflugt til brunkulslejrene ved Søby, den 

18.6.19. Tina deltager fra personalet.  
Halvdagstur den 13. 8.19 til Frydenlund Fuglepark.  
Ferietur den 19.8.19 og fire dage frem. Mette deltager fra personalet. Der er 
tilmeldt 32. 
 

 
3) Efterårets arrangementer. Vi ser på ideerne fra inspirationsmødet.  

September:  
Åbent hus 2.9.19 kl. 10-14 med arbejdende stande. 
Kuppeludvalget arbejder videre med foredrag om opvækst i Horsens tugthus. 
Oktober:  
Seniorshop 14.10.19  
Løvfaldstur evt.til Fynshoved den 2.10.19 (udflugtsudvalget planlægger detal-
jer) 
November:  
Generalforsamling - med korsang?  
En tur på julemarked i uge 48 
December:  
En juletur til Tarupcenteret i uge 49,  
Gløgg-uge i 49 
Julehygge i kuplen den 11.12.19 
Januar 2020: 
evt.Virksomhedsbesøg på Farstrup Møbelfabrik uge 4 
Datline : senest 1.august….ved Mette. 
 
 

4) Sundhedsdagen på Tovet 
Flemming, Minna og Tina (og en fra Søndersø?) vil stå i teltet og have PR ma-
teriale med.Carsten laver pr. mette undersøger rooluper 

 
 



5) Projekt ensomme mænd. Der er søgt midler til en ”Sig-JA-mand!” kampagne, 
hvor Brugerrådene er medudvikler, vi får svar sidst i juni. 
 
 

 
6) Motionsredskaber  på 1. sal. Flere af maskinerne er slidt, og trænger til ud-

skiftning. Specielt romaskine og løbebånd. Brugerrådet køber romaskine og vi 
køber et løbebånd for Seniorhusets budget. 

 
 

7) Salg af div. ting i Seniorhuset 
Der er indkøbt 3 sektioner reoler til at sælge varer fra. Der har været debat om 
blomstersalg. (blomsterholdet kan sælger til Seniorhusets brugere - dekoratio-
ner de selv laver) Kasser med blomster der ikke er viderebearbejdet må ikke 
sælges. Overskuddet går til Brugerrådets arbejde 

 
8) Renovering af Klaverstuen 

Der er fjernet en tavle og skal tapetseres. Mette indhenter tilbud. Pedeller vil 
betale det halve. 
 

 
9) Evt. 

Ferie – grundet personalets ferieafvikling holdes der kun halvdagsåbent i uge 
29 og 30. Aftalt at det bliver formiddag, og at brugerne kan låne nøgle hvis de 
vil komme eftermiddag. 
Skrivelse til udvalget med forslag om ændret brugerbetaling drøftet. 
Næste møde 17.6.19 om planlægning af arr. 
Ordinært møde 5.8.19 kl. 13.00 


