
 

                                    Ingen afbud 

 Dagsorden:  

 

1. Judith Poulsen chef for Sundhed og Rehabilitering, deltager 

i mødet for at drøfte Brugerrådets henvendelse.  

Brugerrådets brev om Seniorhusets stand og den politiske tilbage-

melding herpå drøftes.  

Brugerrådet opfordres til at finde forslag til fremtidig placeringsmu-

ligheder for Seniorhuset, smat beskrivelse af lokalebehov, evt. kan lo-

kalerne deles med andre?  

Brugerrådets tilbagemelding skal komme sidst i april så  udvalget 

kan se p det til budgetforhandlingerne for 2020  

Vi arbejder videre med det på næste Brugerrådsmøde, derefter ned-

sættes en arbejdsgruppe til at formulere Brugerrådets ønsker og idé-

er. 

Liften repareres snarest muligt. 

2. Er der noget til referatet fra sidst?  

Referatet redigeres og opsættes 

3. Siden sidst  

Julearrangement i kuplen – god ti slutning -  hyggeligt. 

Virksomhedsbesøg på TV 2: 46 deltager de 36 spiste sammen efterføl-

gende en spændende dag! 

Det er møbleret rundt i stoftryk stuen så der er plads til butikshyl-

derne. 

 

 

 

 



4. Kommende arrangementer  

Seniorshop -med tarteletter 18. februar - tilmelding på infotavle! 

Inspirationsmøde 12. marts i kuplen. (Vi vil starte med en tilbage-

melding på hvordan Brugerrådet har arbejdet med ideerne fra sidste 

års inspirationsmøde.) 

Forårsfest 6. april max deltagerantal aftalt til 86, man skal kunne 

komme rundt med rollator. 

Modeshow i maj. 

Heldags-tur i juni. 

5. Bladet   

Super godt blad! Godt gået ! 

Næste blad udkommer 1. september deadline 1. august. (Halvdags 

turen må komme på et løst opslag.) 

6. Evt.  

Forslag fra brugerne:  

øget deltagerbetaling for ikke-medlemmer til arrangementer – priser 

aftales i Brugerrådet fra gang til gang 

Forslag om at etablere køkken i stuen drøftes. 

Blomsterholdet ønsker at holde påskebazar 12.-13. april, de står selv 

for det praktiske, overskuddet går til Seniorhuset den dag. Brugerrå-

det vil gerne lave kaffen. 

Forslag om t-shirt med logo, drøftes, der arbejdes videre med det. 

Skole jubilararrangement drøftes. 

Åbningstid i sommerferien - der holdes åbent minimum halvdags 

åbent. 

 

7. Udkast til hjemmeside koblet på infotavlen 
http://nordfynsenior.rhs01.dk 
Flemming og Carsten med til møde med repr fra Søndersø. 

8. Ny møde dato : 20.2.19 kl. 13.30 

Ref. Inge-Lise B. 

http://nordfynsenior.rhs01.dk/

