
 

           

 

 

Referat fra Brugerrådsmødet mandag den 14/5  
              

                                                                                             

      
Tilstede: alle bortset fra Doris, som lige er gået bort. Repr. fra Brugerrådet sender 
deltager, og sender en bårebuket.  
Else er 1. suppleant erstatter Doris i Brugerrådet. Else er så på valg til november. 
Doris var sekretær. En opgave der venter en afløser på… 
 

1. Referat fra sidst godkendt. 

Foredrag om Jesper Ussing gik godt. Der var kun 17, det gav underskud 

 
2. Arrangementer. 

Inspirationsmøde med 64 deltagende. Der kom mage gode ideer at arbejde 
videre med. Der er meldinger om at mødet var forvirrende, drøftet at tilpasse 
det til næste års møde 
Der er planlagt modeshow med 72 tilmeldte, kuppeludvalget planlægger 
detaljer 
Der er planlagt heldagsudflugt, der er tilmeldt 20. Der er plads til 50 i bussen, 
så plads til ægtefæller, de skal give 500 kr.   
Fest i teltet til Kræmmermarked (pop-op-arrangement uden medarbejdere) 
 

Kommende arrangementer. Mette forbereder skema og indskriver de fast 

tilbagevendende arrangementer, Minna, Carsten og Asta laver et foreløbigt 

udkast til næste halvårs arrangementer, som så drøftes på næste 

Brugerrådsmøde 28.5.18 (efter mødet med Mogens Kristensen og Ulla 

Andersen) 

 

3. Fordeling i Brugerrådets underudvalg: 

Flemming er med på sidelinjen i alle udvalg 
Kuppel/seniorhus udvalg: Asta, Minna, Kisser, Flemming 
Festudvalg: Asta Lillian, Flemming 
Ferie og udflugtsudvalg: Minna, Lilian, Flemming 
Blad og PR udvalg: Lilian (Bladet), Asta, Flemming (Mette med i PR) 
 

4. Udvalgsbesøg: Flemming og Lilian byder velkommen og viser rundt, vi andre 

støder til i den nye grønne stue og har morgenbrød klar. Der skal tales 

renovering af køkken, elevator og brugerbetaling… 

 

5. Feriedækning - personalet holder ferie i uge 26-31 der vil i ferietiden mindst 

være en medarbejder på arbejde ½ dag mandag til torsdag. Der sættes sedler 



op om hvornår de er her. 

 

6. Drøftet åbning af butik hvor brugerne kan sælge egne produkter de har lavet i 

Seniorhuset.  

Det aftales at vi prøver et år: Der opsættes en reol i stuen t.v. for entreen. Der 

opkræves 25 kr. mdl. for at leje en hylde. Det er på sælgerens eget ansvar, 

personale og Brugerråd har ikke ansvar for drift, betalinger eller svind. Det 

evalueres på inspirationsmødet i marts 2019. Flemming laver PR. 

 

7. Nye navne til Seniorhusets rum: der laves en navneforslagskonkurrence… 

 

8. Søndagsspisninger arrangeres af Lotte som frivillig. Det er en social aktivitet. 

Formålet er at gøre noget for dem der er ensomme og spiser alene. 

Målgruppen er brugerne af huset og deres ægtefæller/samlevere. Der 

annonceres som ved andre aktiviteter i Brugerrådets regi. Lotte tjener ikke på 

det, det er aftalt at hun gennemgår budget med Brugerrådsformand x 2 årligt. 

Brugerrådet aftaler med Lotte, hvilke måneder hun kan arrangere 

søndagsspisninger i; det er de måneder hvor Brugerrådet ikke har arrangeret 

noget med spisning. 

 

9. Træværkstedet. Inventaret er forældet og slidt. Mette, Carsten og Flemming 

har sendt en ansøgning til den humanitære fond. Træværkstedet vil gerne 

søge Brugerrådet om maskiner, de ønsker sig 5 nye drejebænke. Pris ca. 

6500 kr. ex moms. Brugerrådet vil afvente svar på fondsansøgning og drøfte 

sagen igen. 

 

10. Indkøb til banko. Nu har en praktikant købt gevinster sammen med 

Minna. Minna vil gerne fortsætte, selvom Christina stopper, evt. med hjælp… 

 

11. Fondsansøgninger. Der er søgt 5-6 fonde, fået afslag fra 2 og ikke hørt 

fra 2. Brugerrådet har godt 90.000 kr. i kassen, hvilket kan være årsag til at 

der gives afslag.  

Brugerrådet vil arrangere nogle underholdende arrangementer og ture ud i det 

blå… 

 

12. Motionsrummet og den grønne stue har byttet plads. Det fungerer godt.  

Datastuen bliver malet hen over sommeren… 

 

13. evt.  

Næste møde 28.5.18 (kl. 9-10 med Mogens og Ulla, og derefter møde) 

 

 


