
 
Referat fra Brugerrådsmøde, mandag den 29/1 2018. 

Afbud fra Doris 
                                                                                             

      

1. Ingen kommentarer til sidste referat. 

Siden sidst: 

- Jul i kuplen, 49 brugere deltog, overskud 1400 kr. 

- Virksomhedsbesøg på Fynsværket, 30 deltagere, underskud på 1600 kr. 

God tur men ikke for gangbesværede… 

 

2. Kommende arrangementer i seniorhuset. 

- Seniorshop, tarteletter og smykker, tilmeldingerne er i gang. (Aftaler skal 

på plads mandag.) 

- Heimer koret i Kuplen i 8. marts. Daghøjskolen 5-kanten og plejecentrene 

har fået invitation. Kuppeludvalget – og Helle. 

- Forårsfest 13. april, musiker bestilt, festudvalget aftaler detaljer. 

- Foredrag med Jesper Ussing, 18. april, kuppeludvalget aftaler detaljer. 

- Forslag om spotarrangement /tur til Odeon at se Chess med Stig Rossen… 

 

3. Valg af næstformand. Minna valgt. 

 

4. Nye aktiviteter -  Senior yoga. Helle starter et hold i Seniorhuset over 8 uger, med 

8 deltagere. Det aftales at Helle kan tage et hold mere en eftermiddag hvor der er 2 

ansatte på arbejde. 

Stolemotionsholdet onsdag har også fået venteliste. 

Aktivitetshusets gymnastiksal står tom formiddag, Flemming vil søge om vi kan 

benytte den. 

 

5. Salg af stole: De er sat til salg til 125 kr. stk. i Gul og Gratis og på Facebook. 

 

6. Lærred – drøftet behov. Vi klarer os med at låne os frem… 

 

7. Oprydning på loftet. Der er meget der skal ryddes op i!  

Brugerråd og medarbejdere rydder op sammen på følgende datoer: 21.2.18 og 

26.2.18 og 7.3.18 og 12.3.18 og 16.4.18 og 25.4.18 alle dage fra kl. 13 til 15.30. Mette 

laver plan man kan skrive sig på!  

 

8.  Ønsket renovering af  1. sals køkken. 

Mette har fået tilbud på 85.000 kr. for nye køkkenelementer. Herudover indhentes 

tilbud på entreprisen, vedr. arbejdsomkostningerne, så der kan søges fonde, og 



Social og sundhedsudvalget til budget 2019. 

1. salens lofter trænger til maling, pedellerne forventes at ville male de mørke 

lofter, hvis vi selv maler vægge. Herudover kommer de med tilbud på at male lofter 

ved baggangen. 

Drøftet om motionsrum skal bytte rum med blomsterbinding, da datastuen 

og caféen er generet af støj fra motionsrum. Der inddrages en bygningskyndig 

i overvejelserne, hvis vi får grønt lys derfra flyttes rummene i forbindelse med 

rummene skal males. 

 

9. Fonds ansøgninger. Der skal søges til køkken m.m. evt. Albani, Nordea og 

Maersk. Talt Brugerrådets egen finansiering og evt. hjælp af frivillige i nedrivning 

m.v. Brugerrådet kan evt. skrive i ansøgningerne at de kan bidrage med 10% i 

egenbetaling. Carsten og Flemming vil hjælpe med at skrive ansøgningerne. 

 

10. Ide` Kassen: ønsker til Seniorhuset – automatdør der åbner i stedet 

opsættes ringeklokke   – Lyddæmpning i kaffestuen —Løbebånd. Pris på løbebånd 

undersøges.  

Vi skriver os resten bag øret… Forslag om forskellige ture, drøftes. Harmonika 

eftermiddag i ferieugen? 

 

11. Evt.  

Holdsport for seniorer,  der er indgået aftale m Center for holdspil og sundhed. Der 

holdes workshop herom 19.2.18. 

Seniorhuset Otterups Brugerråd får besøg af Udvalgsformand Mogens 

Kristensen og direktør Ulla Andersen den 19.3.18, kl.9.00, hvor der kan tales 

forslag til budget 2019 mm. 

Tur til Bornholm tilmeldinger fra d.d. opslået så man kan være 50. Brugerrådet 

beslutter at der skal sættes et max. ved 40.  

Søndagsspisninger. Lotte vil ikke længere tilbyde søndagsspisninger hvis hun ikke  

må køre eget regnskab. Lotte har fremvist regnskab, der ikke giver overskud. Sagen 

drøftes. Brugerrådet beslutter at såfremt Lotte fremlægger regnskab x 2 årligt til 

formanden, kan hun holde det x 1 mdl. dog ikke i samme uge som et arrangement hvor 

Brugerrådet har arr. med spisning. Flemming kontakter Lotte. 

Debat om mulighed for salg af egne hobbyarbejder i seniorhuset, tages op igen 

senere. 

Inspirationsmødet der ifølge konceptet skal holdes i marts: må i år planlægges i 

maj, forslag : 2. maj fra kl. 14-16.30. Forslag til program sendes m referatet ud. 

 

 

Ny mødedato: 19.3.18 i forlængelse af mødet med Mogens og Ulla. (ca.10.15) 

 

Referent ilb 

 

 

 

 



Det årlige inspirationsmøde i marts 
 

 
I konceptet for Seniorhusene står: 
Aktiviteter  
Beslutning om igangsætning af nye aktiviteter (og eventuel lukning af eksisterende) 
træffes af Brugerråd og medarbejdere i fællesskab. Brugerråd og medarbejdere kan i 
samarbejde løbende beslutte at ændre aktiviteter, dvs. nedlægge eller oprette aktiviteter, 
hvis der opstår behov herfor.  

Både medarbejdere, repræsentanter fra Brugerråd og andre frivillige kan være ansvarlige 
for en aktivitet – der tages konkret stilling til, hvem der er ansvarlig for hver enkelt 
aktivitet.  
 
Brugerrådenes ansvar 
Seniorhusene ledes i hverdagen af Brugerråd og medarbejdere, som i fællesskab udbyder 
aktiviteter og arrangementer. 

Konkret sker dette bl.a. gennem afholdelse af et årligt inspirationsmøde i marts måned, 
hvor medarbejdere, Brugerråd, frivillige og brugere i fællesskab evaluerer og laver brain-
storm på mulige aktiviteter m.v. for det kommende år.  
På mødet inviteres til deltagelse i driften af aktiviteterne, så nye vejledere kan melde sig 
som aktivitetsansvarlige, eller som medarrangør af en fælles aktivitet som f.eks. en 
udflugt, fest, åbent hus, banko, foredrag eller andet.  
På inspirationsmødet drøftes muligheder for aktivitetsindhold, ansvarsfordeling i forhold 
til den enkelte aktivitet, lokalefordeling osv. 
 
Efter inspirationsmødet udarbejder Brugerrådet en plan for næste år. 
 

 
 
Deltagere:  
Brugerråd, stedets frivillige og personale får en personlig invitation og 
forventes at deltage. Brugerne opfordres via mundtlig information og opslag i 
Seniorhusene til at deltage og være med til at præge stedets hverdag.  
Max være 80. 
 
Inspirationsmødet holdes en eftermiddag i marts fra 14.00 – ca. 16.00.  
Undervejs serveres kaffe med hurtigt spist tilbehør. 
 
 
 



 
 
Program: 
 

1. Velkomst og information om Seniorhusenes koncept (herover) 
 

2. Fælles brainstorm om evaluering af aktiviteterne: 
a. Hvad skal vi holde fast i ved de nuværende aktiviteter? 
b. Hvad skal vi udvikle på: hvad kan vi gøre bedre?/ hvad vil de nye 
seniorer bruge stedet til? / hvordan får du din yngre bror/søster /nabo 
med? 
c. Hvilke helt nye aktiviteter ønsker I? 
Tal ved bordene om ovenstående 3 punkter. Skriv gerne noget på de små 
post-its der ligger på bordene. Vær klar til at fremlægge for alle. 
 

3. Vi samler idéerne i fællesskab og får sat alle post-its på plakater 
grupperet i undergrupper under de 3 større overskrifter a, b, c. 
 

4. De nu fremkomne idégrupper prioriteres: hvilke emner er der særlig 
interesse for at arbejde videre med? Deltagerne må sætte hver 3 krydser 
ud for emnerne. Afhængig af antal deltagere laves nu 4-10 
workshopgrupper med disse emner.   
 

5. Deltagerne fordeles efter interesse, så alle emner er dækket ind, og 
kommer med konkrete forslag til aktiviteter for det kommende år.  
Der afsættes 3 kvarter til drøftelser med samtidig kaffepause.  
Gruppens deltagere opfordres til at melde sig som frivillige medarrangører, 
hvis Brugerrådet får behov for hjælpere. (tilmeldingsskema udleveres) 
Opsamling: Hver gruppe får 3 minutter til at fortælle om deres emne. Der 
tages referat af gruppernes tilbagemeldinger. 
 

6. Tak for i dag, Brugerrådet tager alle de indkomne idéer med til deres 
næste møde og vender tilbage med en plan for næste sæson.  
(Som tommelfingerregel er der udover de faste aktiviteter et fælles 
arrangement om måneden, bortset fra juli.) 
 

Ilb 



Efter det årlige Inspirationsmøde beslutter Brugerrådet hvilke idéer der planlægges ind i næste års 
aktiviteter, og inddrager de borgere der evt. meldte sig som frivillige i detaljeplanlægningen og det 

praktiske arbejde omkring aktiviteterne. 
Nedenstående skema benyttes, så der er klarhed over hvilken frihed de frivillige har fået i 
planlægningen, og hvem der gør hvad. 

 
RAMME, Brugerrådets uddelegering af opgaver. 
 
Brugerrådet den____________ 
 

 

 Hvem gør hvad? 

Aktivitet:  

Dato, tid og sted:  

Tilmeldingsfrist:  

Aktivitetsansvarlig:   

Tidsramme  

Deltagerpris og 

økonomisk ramme 

 

Kun for 

Seniorhusene / 

offentligt? 

 

PR ansvar:        

(annonce/infotavle 

og tidsfrist PR) 

 

Bemærkninger:  

 

 

 


