
Referat fra brugerrådsmødet d. 17 juni.2019 
 
Fraværende : Rasmus og Asta. 
 
Arrangement møde hvor der skulle styr på kommende arrangementer til det næste blad. 
 
Vi startede med at tale om lidt fra sidste møde. Der er kommet en pris på romaskine og løbebånd 
og da løbebåndet er væsentligt dyrere en d først antaget så blev der besluttet at vi lægger 
priserne sammen fra løbebånd og romaskine og deler udgifterne i to så brugerrådet betaler 
12000kr  og kommunen betaler 12000kr, så det vil blive bestilt hen over sommeren. 
 
Ang. Renovering i vævestuen så kommer der en maler og maler det en dag ,hvor der inden borger 
er i huset denne udgift deler pedellerne og kommunen. Når der er malet kan der komme reoler op, 
og vi kan få sadt på plads inden vi har sæson start. 
 
Vi talte om vi skulle lave et reklame stunt på tovemarked d. 31/8 hvor der er sidste torvedag ,og 
som ligger op til vores sæsonstart, hvor bladet kunne uddeles. Der kunne være salg af forskellige 
ting der er produceret i huset, vi taler med de få borgere der er i huset, om de vil være 
behjælpelige med at lave lidt til salg hen over sommeren. Der indkøbes en popup  pavillon 
sammen med mødestedet i Søndersø som brugerrådene finansierer, der kan bruges fælles til 
forskellige arrangementer. Brugerrådet er i standen  denne lørdag i august. 
 
Der er et nyt tiltag fra en frivillig omkring opstart af et orkester, og dette er der infomøde om i 
næste uge, det har været annonceret i avisen, så vi håber det kan op at stå fra september. 
 
Mette orienterer om at der kan blive ændringer i de forskellige motionshold fra september, og der 
kan komme lidt uro på den konto, men da Tina skal have lidt flere timer ind i Søndersø, er vi 
nødsaget til at lave en lille rokering. 
 
Jeg vedhæfter skema omkring de kommende arrangementer for efteråret 2019 ,og i skrevet stund 
er det kun virksomhedsbesøget i januar vi mangler de sidste detaljer på. 
 
Foredraget i sep. Er afblæst til fordel for en efterårsfest. 
Der tales om at der bliver brugt mange personale timer på festerne i kuplen, og der stilles 
spørgsmål ved om der skal bruges penge på køkkenhjælp i stedet for ,så overskuddet bliver 
mindre. 
 
Rigtig go sommer til alle 
 
Næste møde er d. 5/8 kl. 13,00 ( dagsorden kommer lige inden da jeg holder ferie op til) 
 
Husk at Seniorhuset Otterup er lukket om eftermiddagen det maste af juli… dog låner frivillige 
nøgle ved behov. 
 
Referent Mette. 
 


