
     Referat. 
 

Brugerrådsmødet mandag d. 7.oktober 2019 
Afbud fra Poul Henning 
 
 
 

1) Siden sidst 
Tur til Frydenlund gik godt. 
Evaluering af ferieturen ud fra spørgeskemaer. Det var en god tur med 
en fantastisk rejseleder. Næste års planlægning må gå i gang nu for at 
kunne leve op til de mange ønsker 
Salg og PR for Seniorhuset på Torvet gik godt. Salg ca.400 kr. 
Åbent hus gik godt 
Efterårsfesten forløb også godt, ca. 70 personer deltog, den gav 
underskud, ca. 600 kr. prisen reguleres næste gang.  
Løvfaldstur 45 deltagende, den gav overskud. 

 
2) Kommende arrangementer 

*Seniorshop med kagebod d. 14.10.19 
*Influenzavaccination 7.11.19 
*Generalforsamling 
*Juletur til Krusmølle 26.11.19 – obs. deltagerne skal kunne gå på 
trapper, da det holdes på 1. sal. Af hensyn til økonomien, skal der 
tilmeldes min. 20 for at gennemføre turen. 
 

3) Layout kursus for evt. frivillige der vil hjælpe med at lave Seniorhusets 
opslag, foldere mm 
 

4) Buget 2020. 
Politikerne har valgt IKKE at spare personalet væk på 2020 budgettet. 
Vi afventer svar på anlægsbudgettet / nyt hus. 
Carsten har skrevet artikel til Otterup Bladet. 
Der er tidl. bevilget 300.000 kr. til nyt køkken, som blev sat i bero til 
efter budgetbehandlingen. 
 

5) Generalforsamling 19.november 2019. 
På valg er Flemming, Minna og Lillian. Lillian ønsker ikke genvalg.  
Poul Henning er udtrådt, Rasmus er suppleant ønsker ikke at 
genopstille. Seija ønsker ikke at genopstille som revisor. 



Vi prøver at motivere nogen til at stille op. 
Mette indrykker annonce samt sætter opslag på infotavlen 
Brugerrådet stiller forslag om at ændre vedtægten så der byttes om på 
antal på valg i lige og ulige år. 
Poul Frederiksen vil gerne være dirigent. 
 

6) Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg indenfor 12 mdr. 
 

7) Opbevaring af motionsredskaber. Biblioteket har ændret anvendelsen 
af deres lokaler, hvorfor vi ikke kan have motionsredskaber derovre 
mere. Der er ikke plads i baggangen / det er ikke holdbart at have 
redskaberne i huset og bære dem frem og tilbage. Inge-Lise kontakter 
teknisk afd. og hører om anvendelsen af turistinformationen, om vi må 
sætte skabe op der. 

 
8) Evt. 

Internetrouteren til Datastuen virker ikke. IT har givet besked om at de 
vil se på det. Inge-Lise hører dem. 
Irene hører om hun må vise og sælge smykker her en dags tid. 
Hjemmesiden skal ajourføres med referater mm. 
Symaskine og overlocker kan indkøbes. 
Glas til øl og vand indkøbes. 
Søndagsspisning har lavet deres egen forening ”Hyggeklubben”, der 
har søgt §18 til service til Seniorhuset. 
Flemming og Tina er ved at have fotos klar til ophængning til PR. 
Vi skal huske at sende noget til Carsten til næste Seniorliv 
 
 
 

referent Inge-Lise 
 


