
  
 

 
 

Dagsorden: Referat  
1. Aktiviteter siden sidst 
Udflugter heldagsturen,  

De japanske haver. 

Ferieafvikling 

Cykelstativ kommet? 

Andet 

Godt arrangeret heldagstur til Energimuseum og ved Den 

genfunden Bro. der deltog 35 

God tur til De japanske haver, der var 26 med 

Sommerferien dækket af ansatte og frivillige i fællesskab, 

så der var åbent mindst ½ dag ma-to. Det gik fint, der var 

enkelte dage hvor der ikke mødte nogen op; så blev der luk-

ket. 

Ferieturen til Bornholm gik rigtig godt, der var 36 med. 

Brugerrådet ønsker turen evalueret, og Minna, Flemming og 

Lillian laver et spørgeskema. 

Socialudvalgsformanden har bevilget et cykelstativ, vi af-

venter Vej og Park sætter det op. 

2. Kommende  

arrangementer 
* Sensommer fest d.15/9 

*Løvfaldtstur rundt på nordfyn 

9.10.18 

*Foredrag d. 24/10 

*Åbent hus d.3/11 

Tur til Lis G d. 20/11 

*Generalforsamling 21.11.18 

*andet?  

 

Sensommer fest er planlagt, nuvær 50 tilmeldte. 

Betaling: Ved kommende arr. Kan deltagere der af hel-

bredsmæssige årsager, ikke kan spise med få fratrukket ku-

vertprisen. 

Løvfaldstur planlægges, med kaffe og mas i huset. 

Foredrag er planlagt, Brugerrådet betaler foredraget så 

deltagerindtægten kun skal dække forplejning. 

Åbent hus. Nogle har ønsket tombola igen – hvem vil hjæl-

pe? Der spørges ud på holdene om at skaffe gevinster. 

Tur til Lis G der bestilles bus 

Generalforsamling – drøftet dagsorden. Der skal findes nogen 

der vil stille op! 

Juleture: hvis der ikke er tilmeldt det aftalte minimums antal 

for gennemførelse, skal det tages op i Brugerrådet igen. 

3. Økonomi 

Udvalget bedt om pris på 

 nyt køkken på 1.sal 

Mogens Kristensen har fået tilsendt pris på nyt køkken… 

De 2 seniorhuse skal lave et oplæg til udvalget om brugerbe-

taling – aftalt møde den 12.9.17 kl. 10.30-12.30 m Bruger-

rådsformænd, kasserene, Seniorrådets repr., frivillig konsu-

lenter og Inge-Lise. Det foregår i Otterup. 

4. Fordeling af nye udvalg 

 

Afventer til efter Generalforsamlingen 

5. Salg af varer  

 

Den lille butik hvor deltagerne kan købe hyldeplads og sæl-

ge ting der er fremstillet i Seniorhuset, har godt salg – de 

kunne bruge mere plads for at præsentere produkterne bed-

re. Brugerrådet indkøber hylder og sætter op. 

6. Indkøb til banko Minna vil gerne have hjælp – Lillian melder sig 

7.Færre kontanter , 

 mindre administration… 

 

Vi skal sammen arbejde hen imod at blive et hus uden kon-

tanter! Godt at flere bruger MobilePay! Personalets tid til 

administrative opgaver / opkrævning af penge skal begræn-

ses. Her er godt de godt i gang ift. brugerbetaling og materi-

aler, men personalet bruger tid på at indkassere penge for 

Brugerrådets arrangementer. Inge-Lise beder Brugerrådet 

Brugerrådsmøde, den 27.08.2018  

 Asta havde kage med til kaffen. 
 

 

Fraværende:  ingen 

 



om at komme med forslag til hvordan det kan minimeres.  

8. Seniorliv, deadline 1. 

sep. 

Mette sender annonce om Holdsport for Seniorer og annonce 

om Åbent Hus. En bruger opfordres til at fortælle om Born-

holmerturen. 

9. Feltseng Vi får en feltseng forærende – den kan stå under trappen, og 

bruges hvis en borger akut bliver dårlig. 

10. Evt. 

Næste møde 

Træværkstedet er ikke tilfredse med deres værksted, som 

de siger er utidssvarende, der er forgæves søgt fonde, nu af-

ventes svar fra Odd Fellow. Brugerrådet aftaler at de må 

købe en drejebænk til max 7000 kr. Obs: Aktivitetshuset 

bruger også lokalet. 

Datastuen vil gerne hjælpe med at skrive/trykke flyers – 

DEJLIGT 

Der skal snart søges §18 emner drøftes- f.eks til et større 

navn indenfor musik el foredrag – send idéer til Flemming el 

Mette 

Næste møde: 22.10.18 kl. 13.00 

 

 
 

 

 

 


