
 

Brugerrådsmøde, Mandag den 25.3.19. kl.13.00 til 15.30 på 1.sal 

 
 

1. Referat fra sidst godkendes. 
 
2. Siden sidst  

Inspirationsmødet 
Ny lift – og den virker 

 
3. Kommende arrangementer –  

Forårsfesten er planlagt og tilmeldinger godt i gang… Mette undersøger 
om vi kan dække bord dagen før. 

    Modeshow i kuplen 8.5.19. Alt er planlagt. 
 

4. Gennemgang af materialet fra Inspirationsmødet. – Hvem gør hvad ? 
Mette har renskrevet alle ideerne – de gennemgås.  Vi skal blive bedre til 
at oplyse mere om det der allerede sker – fællesspisning f.eks. Mht beskri-
velse af de forskellige hold, opfordrer vi nye til selv at komme og prøve om 
det er noget. 
Der er kommet mange gode forslag til udflugter, vi kan ikke nå alle – op-
fordre til at brugerne selv tager afsted sammen (det koster 1225 kr. at leje 
en minibus uden chauffør en dag.)  
Der er mange typer aktiviteter ift lokaler – vi kan holde åbent også fre-
dag… overvejes… 
Brugerrådet har fået mange gode ideer at arbejde videre med! 
 

 
5. Den gode tone i Seniorhuset Otterup. Vi skal alle blive bedre til at holde 

en god tone og hilse på alle. 
 

6. Flytning af Seniorhuset Otterup, skrivelse er sendt - og modtaget. Der er 
flere ting der trænger til rep., men som afventer – Mette laver liste over de 
alvorligste defekter, hvis vi ikke får et nyt sted i nærmere fremtid. 
 

7. Brugernes egen butik (Hylder). Flemming ser på hylder – pedeller høres. 
 



8. Ferie turen til Sydhavsøerne. (Lolland-Falster og Møn, der er mange til-
meldt allerede. 
 

9. EVT.  
Pulje til indsats mod ensomhed og mistrivsel blandt ældre (især ældre 
mænd) 
Påskønnelsesarrangement holdes 26.4.19. eftermiddag. 
Seniorliv deadline sidst i april 
Ny avis Otterup lokalråd vil udgive giver mulighed for mere PR (Carsten er 
med fra Seniorhuset) 

 
Næste møde mandag den 13. maj, klokken 13-15 
 

 
 
 
 


