
 
           Brugerrådsmøde                     

 

Mandag den 19/3 kl.10,00 til 12.00 i den gule stue. 

Fraværende: Doris  
                                                                                             

Dagsorden: 

      

1. Er der noget til referatet fra sidst, samt siden sidst…. 

- Seniorshoppen og tarteletdag Tarteletdagen gik godt, med 

stor deltagelse ca. 70. 

- Heimerkoret Dagen gik godt, ca. 60 deltagere 

 

2. Kommende arrangementer i seniorhuset. 

- Forårsfest 13.4.18 planlægges af festudvalget, der skal være 

minimum 40 for at arrangementet gennemføres. 

- Foredrag med Jesper Ussing 18.4.18 kl. 14 Kuppeludvalget 

står for arrangementet, Else bager honningkager. 

- Modeshow i kuplen 16.5.18. Kuppeludvalget står for 

arrangementet. 

- Heldagsudflugt 19.6.18 til Energimuseet ved Bjerringbro, med 

frokost og rundvisning. Flemming, Carsten og Mette søger evt. 

Lions om kørslen. 

 

3. Kommende arrangementer i efteråret 2018 udsættes til efter 

Inspirationsmødet 

- Ide´ kassen var tom… 

 

4. Vikariering i udvalg under sygdom. 

 …Doris er sygemeldt, og vi må hjælpe hinanden med opgaverne. 

 

 

5.  Gennemgang af samarbejdes ark til udfærdigelse af bladet. 

Christina (der er i praktik i Seniorhuset), har lavet køreplan til 

hvordan man laver Bladet, den gennemgås og tilpasses. Se herunder. 

 

6. Salg af vare (butik) 

Vil vi have en butik i Seniorhuset Otterup? Drøftes. Flemming vil lave 

et oplæg til næste møde om hvordan man en gang om året kan lukke 

op for salg af egne produkter.  



 

7. Indkøb til banko 

Christina har handlet gevinster ind, er der en fra Brugerrådet der vil 

overtage indkøbene? Der købes ca. 16 mindre gevinster, 1 større 

gevinst og 8 ting til amerikansk lotteri. Minna vil gerne med sammen 

med Christina og Gurli. 

 

8. Salg af stole m.m. 

Der er ryddet op, og sat stole til salg. 

 

9. Fonds ansøgninger 

Mette, Flemming og Carsten går i gang med at søge til køkken på 1.sal 

og cykelstativ og evt. elevator. Brugerrådets  ønsker til udvalget 

sammenskrives og sendes via Inge-Lise 

 

10.Oprydning på loft – flytning af motionsrum 

Der er så flot ryddet op på 1. salen, der er malet lofter, og snart klar 

til at ommøblere rummene. Der har været fugtskade i 

motionsrummets gavlvæg, der har været håndværkere og tørreanlæg 

på. Der købes lyddæmpende gulvmåtter. 

 

12. Evt. 

Seniorliv, Carsten sidder i redaktionen, send evt. indlæg herfra til 

Carsten. 

Uge 28-32 afvikler personalets ferie og der vil her være 

personaledækning minimum ½ dag. Der laves en oversigtsbesked til 

brugerne. 

Underudvalgenes indsats drøftet 

Skema om uddelegering af opgaver revideres  

Oplæg om brugerbetaling til udvalget drøftes man ønsker der også 

kan trækkes ½ års betalingen over pensionen. Det skal ikke gøres 

attraktivt at betale kontant. 

Infotavlen: drøftet hvilke arrangementer der annonceres i begge 

Seniorhuse. Der foreslås at holde et fællesmøde mellem Brugerrådene 

efter ferien. Indtil da sendes det til Søndersø, når Brugerrådet 

beslutter det er offentlige arrangementer/ der mangler deltagere. 

Påskønnelsesarrangementet drøftet. Nogle ønsker at blive blandet 

med Mødestedets frivillige. 

 

13. ny møde dato 

Kort opsamlingsmøde lige efter inspirationsmødet 

Næste brugerrådsmøde den 14.5.2018 kl. 13.00 

 

 


