
Referat  
Brugerrådsmøde d. 24/11 i blomsterstuen på 1. sal 

Afbud: Inge lise Brønserud og Carl Martin Nielsen 

 

Velkomst til alle de nye fra brugerrådet, og en præsentation af alle bordet rundt. 

Der orienteres om brugerrådes arbejde og om konceptet hvad det indeholder og hvilke værdier vi arbejder efter i 

seniorhuset Otterup. 

 

Der tales om at der på møderne er tavshedspligt om hvad der tales om og at det er det der kommer ud i referatet der 

er offentligt. 

 

Carsten Eberhardt gør rede for den økonomiske del kommunalt såvel som foreningens. 

 

Der tales om at Brugerrådet må søge alle de fonde de vil til at skabe et mere indbydende og attraktivt seniorhus. I den 

forbindelse foreslås der at der oprettes en støtte forening til Seniorhuset Otterup der kunne bruges i forbindelse med 

fonds ansøgninger. 

 

Bestyrelsen konstitueres som følgende: 

 

Formand: Flemming Radoor på valg i ulige år    

Næst formand: Eva Hansen på valg i lige år   

Kasserer: Marianne Højte på valg i lige år 

Bestyrelsesmedlem: Carl Martin Nielsen på valg i ulige år   

Bestyrelsesmedlem: Flemming Sørensen på valg i lige år 

Bestyrelsesmedlem: Hella Pedersen på valg i lige år 

Bestyrelsesmedlem: Meck Hess på valg i ulige år 

Suppleant: Elise Knudsen på valg i ulige år 

Suppleant: Karin Laulund på valg i lige år 

 

Derudover er Carsten Eberhardt repræsentant fra Ældrerådet, Ingelise Brønserud Faglig leder og Mette Jeppesen 

Frivillig koordinator. 

 

Der er nedsat følgende udvalg: 

 

Pr. udvalg der varetager bladet, huset ud af til, reklame, osv. 

Hella, Carsten, Eva, Marianne Flemming R. 

 

Aktivitetsudvalg der varetager fester, udflugter, arrangementer, særlig fredag osv. 

Flemming S, Eva, Hella, Meck. 

 

 

Aftale med borgerservice om undervisning og oplysning om MIT ID rykkes til marts/April da vi syntes det er for tideligt 

at lave intro af MIT ID. 

 

 

Siden sidst har vi haft foredrag og udflugt om og til Horsens statsfængsel med stor tilslutning. Generalforsamlingen 

blev aflyst grundet Corona. Særlig fredag som er kommet så småt fra start. 

Vi kan mærke coronaen på alle vores arrangementer på den måde at medlemmerne ikke er så villige til at tilmelde sig. 

 

Kommende arrangementer og overdraget til aktivitetsudvalget. 

 

Der indkøbes de nye højskolesangbøger og melodi bog dertil. Der besluttes at vi ofre at få dem præget med vores 

navn. 

 

Ang. Udlån af motionsrum til andre aktivitetstilbud i kommunen ønsker brugerrådet ikke dette med mindre at der 

afregnes for det. I så fald skal kommunen stille maskine til rådighed hvis motionsrummet skal lånes ud. 

 



Hvis der er fravær fra Personalet skal det aftale med de frivillige om at de er her uden personale, der er besluttet at de 

frivillige aldrig er her alene men at der altid er to der har ansvaret. 

 

Der tales om medlems tilgang og i skrevet stund er der 209 medlemmer i Otterup. Der tilstræbes at vi når 250 

medlemmer inden for det næste halve år.Dette vil gøres med mere reklame for seniorhuset evt. fri kontingent i 

december og januar og evt. se om vi kunne låne et tomt butiksvindue i byen hvor vi kan lave en udstilling. 

Der orienteres om demensvenlige seniorhuse og der sendes et video link til brugerrådet så vi kan blive certificeret hvis 

andre har lyst at se den lille kortfilm om demens kan man henvende sig på kontoret og så kan vi sende et link til de 

der måtte have lyst. 

 

NÆSTE MØDE D. 10/1 KL: 12,30 i Blomsterstuen på 1. sal. 
Karin og Elise sørger for forplejning og borddækning. 


