
 
           Brugerrådsmøde                     

 

Mandag den 10/5-21 kl.13.00 til 15.00 i klaverstuen. 
                             Afbud fra: Kirsten                                                                                             

Referat: 

      

1.   Er der noget til referatet fra sidst, samt siden sidst…. 

Ingen kommentarer… 

 

2.       Ny vikar til gymnastik 

      Midlertidigt : Lene Gaba anset og Mette opnormeret. 

 

3.   information om betalinger og møde med direktør Mogens Bak. 

Møde med Mogens Bak, Flemming og Poul Erik og Inge-Lise ift bru-

gerbetaling. Der undersøges en model med ½ årlige betalinger. 

Der er indkaldt til møde med Mogens Bak, og en projektleder på byg-

geriet af det nye Seniorhus Otterup.  

 

4.   Corona situationen, genåbning 25 maj og august 

Efter pinse må vi starte indendørs hobby / sociale aktiviteter op med 

Coronapas, med op til 25 deltagere – hvis vi har faste siddepladser må 

vi være så mange så der er 2m2 til hver person og 1 meters afstand. 

Ved aktiviteter i bevægelse og sang med 4m2 pr person og 2 meters af-

stand mellem os. 

 

5.   Flyers og blad til genåbning 

Der laves en flyer – Mette sender skema til Carsten. 

Krolfklubben er blevet flyttet til Nordvest skolen, de har ledige plad-

ser onsdag formiddag. 

Otterup bladet deadline torsdag- Carstne skriver noget. 

 

- Evt. 

Mette og Tina foreslår at når vi fra 1.9.2021 har åbent med personale  

alle hverdage, (fredage til middag ), at vi arrangerer nogle anderledes 

fredage, noget forskelligt der kan give os et yngre image og tiltrække 

nye brugere. F.eks. brunch, foredrag, tag-naboen-med… eller … tænk 

over gode ideer! 

Kaffekassen aftales overtaget af Brugerrådet – Frellsen kaffe sætter 

automat op, og Flemming bliver kontaktperson. 



Fremadrettet vil Marianne Højte gerne være sekretær for Brugerrå-

det. 

Set på Brugerrådets tegning af det ønskede Seniorhus, ønske om at 

Datastuen skal være større, evt. med bærbare PCere, så lokalet kan 

bruges til andre ting også. 

Forslag om at de inddragende møder om det nye hus, medtager en re-

præsentant fra hver aktivitetstype. 

 

       ny møde dato 16.8.2021 kl. 13.00 

 

  
 


