
 
Brugerrådsmøde med ekstra deltagere…                     

(Gurli deltog) 

Mandag den 16.8.2021, kl. 13.00 
                                                                                             

Referat: 

 

1. siden sidst 
- ferien drøftes 
- holdene netop nu Tinas yogahold venteliste. 2 hold gymnastik om torsdagen. 

Der mangler en underviser til slægtsforskning. Der er kommet en til engelsk for øvede 
- kuplen, test og vores aktiviteter Der er fundet løsninger. 
- personalesituationen. Når der er økonomi til det vil timerne blive besat. Drøftet udfordrin-

gerne, også påvirket af lang tids Corona. 
De nye betalingskort fungerer godt. Der bliver lavet nye betalingskort til kaffe ordningen et 1 

for kaffe - 1x for brød og smør - 1x for ost el smørost. 
Køleskab bliver indkøbt til øl og vand. 
 

 

2. Bladet er færdigt. Bladet er færdigt der er desværre en udflugt til tidens samling der 

ikke er kommet i men er på bagsiden - derfor skal der reklameres ekstra for den 
 

3. Høringssvar færdiggøres vedr. nyt Seniorhus. 
med udgangspunkt i Flemming og Carstens forslag, (vedhæftet) samt de på Borgermødet ind-
komne kommentarer, drøftes og redigeres Brugerrådets høringssvar. Hav Jeres input klar til mø-
det.    Der er lavet et Høringssvar vedr. nyt Seniorhus dette er godkendt. 

 

 

4. Corona situationen, noget nyt? 
Mange er vaccinerede og vi nærmer os normaltilstanden igen. Men vi skal fortsat tilstræbe at 
holde afstand, sørge for god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet / være omhyggelig med rengø-
ring - gøre punktrent / lufte hyppigt ud (være mest muligt ude) / og vigtigst: at personer med 
symptomer der ligner Covid 19 ikke kommer, men bliver hjemme og testes. 
De borgere der af forskellige årsager ikke er vaccinerede, gøres opmærksomme på, at de skal passe 
godt på sig selv (fremmøde, afstand, mundbind). Kan de ikke dette, må vi andre vise mere hensyn. 
I Seniorhusene skal vi fortsat følge foreningernes retningslinjer – her er det kulturministeriet der 
formulerer disse, se evt. mere her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august 

 
Drøftet hvad vi skal være obs på  

 

5. Aktiviteter fremadrettet 
- Kampagne for at få flere med: Fælles arrangement med Kim Larsen musik / Fredagsåbent/ andet? 
- Tilmeldinger til nyt betalingsmodel. (Flemming og Carsten vil hjælpe de brugere der behøver 
hjælp, med at tilmelde sig det nye system mandage og torsdage i uge 33 og 34 fra kl. 13.30-15.30, 
hvor der vil være kaffe på kanden og PR for det. Hvem sørger for det?) 
- Generalforsamling… 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august


- Udflugter? 
- Andet? 
 
Tartelet dagen. Hjælper Minna og Kirsten. 

 
Foredrag tirsdag d. 12 okt. Kl 14.00 i Kuplen 
Hjælper Sonja – Eva – Flemming 
Udflugt til Horsens. Personale med.  

 
Generalforsamlingen ons. 3 nov. Kl 14.00 i ( Kuplen ?) Alle mødes 1 time før og dækker 
bord. Kage bestilles fra bageren. 
Generalforsamlingen: rekruttere nye medlemmer måske et prik på skulderen.  
Invitation slås op 14 dage før brugerrådsmøde 

 
 

6. Fredagsåbent.  
Brugerrådet har tidligere drøftet det var en god ide, ift at forny os, få flere med, signalere at det 
ikke er et deltidshus.... Nu har personalet har lavet forslag til fredagsaktiviteter fra 1.10 – 17.12. 
Ideer drøftes. Se næste side. Er der nogen der vil være medarrangør til nogle af ideerne? ER det 
fortsat ok at nye kan være med et par gange inden de tilmelder sig? 
d.   1.10 Brunch med Lotte og company 
d.   8.10 Banko 
d. 15.10 Magnetsmykker. Flemming hjælper til. 
d. 22.10 Løvfaldstur der skal personale med. 

 

 

7. Ny betalingsmodel, opfølgning. 
Der betales for 1. halvår den 31.7.xx og for 2. halvår den 31.7.xx  
Drøft grænsen for hvornår nye kan være gratis med. Forslag: hvis man starter efter 1.12.xx betales 
ikke for 2. halvår. Og hvis man starter efter 1.6.xx betales ikke for 1. halvår. (Dette er kun tiltænkt 
for nye medlemmer, ikke løbende ind-og udmeldinger.) 
Det fungerer efterhånden fint med det nye betalingssystem. Betalings dato er blevet for-
længet til 16.9 2021 
 

 

8. Demensvenligt Seniorhus 

 
Herunder linket til de to film jeg vil bede Jer se, så vi kan blive anerkendt som et demensvenligt Se-
niorhus, vil I melde tilbage når I har set dem – tak 
 
Og vil du Mette vise dem til andre frivillige, og melde tilbage hvem der har set dem ? (vi skal gerne 
op på halvdelen af medarbejdere og frivillige) 
Vi fortsætter med at fremvise og skrive antal på når vi åbner videoen, så tæller den os. 

 

Læringsvideoer - Demensven 

 

 
  

https://demensven.dk/digital-tilmeldings-side/laeringsvideoer/?companyId=146874


       9. Evt. ?       
      Næste Brugerrådsmøde mandag d. 25.10. 

Flemming er nomineret til årets ildsjæl som frivillig, møde 31.8.21 Tillykke Flemming det er for-
tjent.  

       Fælles brugerrådsmøde mandag d. 11.10 kl. 9.30 i Otterup 
 
 

 
 
 


