
Referat fra Brugerrådsmødet  d. 14/6 2022 
Fraværende : Hella, Carsten og Ingelise. 

Siden sidst: 

Modeshow 

Fællesspisning med fulde huse. 

Brunch med ca. 20 tilmeldte. 

Økonomi ved disse arrangementer. 

Modeshow overskud 2050 kr.  

Der ud over indtægt ved Salg af øl og vand 

Gyldensten underskud 1400kr. 

Fællesspisninger har samlet set  givet overskud. 

 

Betaling af arrangementer: 

Der introdukseres nye skemaer til opskrivning og betaling. Som vi gjorde i ”gamle dage”, det er ikke længere muligt at 
betale via skærmen. Dette er en prøve periode frem til november 2022. det betyder at de skal tilmelde sig og betale 
på kontoret eller ved de frivillige. Alle boner til det på gældende, arrangement skal være kasseren i hænde senest 
dagen for afholdelse af arrangementer. 

 

Arrangementer 2. halv år.: 

Aktivitetskalenderen er gennemgået og godkendt, og obs. der er flyttet lidt rundt enkelte arrangementer, Se 
arrangement kalender der er vedhæftet. 

Opslag på arrangementer til det nye blad skal være Mette i hænde på mail senest tirsdag d. 12/7. Kan man ikke lave 
opslag kan personalet være behjælpelig medinformationer om dag, dato klokkeslæt, pris transport, forplejning. 

 

Sidste nyt vedr. nyt seniorhuse. 

Det er godkendt af socialudvalget og der laves plancher som fremvises torsdag i uge 25 Mette sender en sms og 
inviterer alle medlemmer. Ang. Dette. 

Ang. Genhusning af motionsredskaber kan vi ikke bruge lokalhistoriskarkiv, men undersøger mulighederne for 
Nordfyns værkstedet. Mette og Flemming Lassen har møde med Nordfyns værkstedet uge 32 el 33.  

Der undersøges i øvrigt med Erling i hallen om vi kan bruge det….og en pris. Flemming Sørensen er på dette og 
Mette overtager i Flemmings ferie at få priser hjem fra Hallen. 

Der tales om Nedpakning på alle hold, efter sommerferien hvor vi skal have de øvrige brugere til at deltage, det skal 
være en meget konkret opgave der er til at overskue for brugeren der skal hjælpe. Alle fra brugerrådet og personalet 
er forpligtiget til at få det sagt rundt om i huset. 

 

Nye tiltag 

Vandgymnastik.: 

Pris på lån af gudskov svømmehal til vand gymnastik er 850 kr. pr 45 min. Inkl. Lån af omklædning og cafeteria. 
Opstart første uge i september. Med en brugerbetaling 50 kr. pr gang ud over kontingentet. Der skal købe et 10 turs 
kort der skal bruges inden for 3 fulde måneder (13 Uger). Der skal min. Være 17 deltager på holdet ad gangen og max 
20-25 i vandet ad gangen. Kirsten Pedersen underviser i dette. 



Trædrej for begynder: 

Opstart trædrejning for begynder, med Hans Keldbøl der vil lave et grundkursus for helt nybegynder. Hans Keldbøl 
fortsætter med trædrejer hold i Mødestedet. Hans er lovet statens takst for kørsel til holdet i Otterup. 

 

Fællesflyer: 

 Der arbejdes videre på en fælles flyer om begge seniorhuse. Det skal gives til udvalget og til nye borgerer i Otterup. 

 

Planlægningsmøde for arrangement d. 9/7: 

Tirsdag d. 5/7 kl. 10.00 se vedhæfter arbejdsfordeling. 

 

Bygge konto: 

Der er besluttet at der skal oprettes en byggekonto i banken hvor det er muligt at indsætte penge brugerrådet får ind 
fra salg af inventar og materialer, som der kan købes nyt inventar for når det nye seniorhus er færdigt. 

 

Flemming Radoor   Marianne Højte                                                       
formand    Kassere 

____________________________________________________________________________________ 

Evt: 

Alkoholbevilling:  

Der drøftes om vi skal have en alkoholbevilling. 

Der kan ansøges om dette ved Fyns politi. 

Alle bestyrelses medlemmer skal udfylde med navn adresse og cpr. Dette vil Flemming gå vider med. 

 

Københavnertur er der for lidt tilmeldt, og kan vi lave den med en mindre bus. 

 

Juleturen til hvidesande evt. med overnatning. hvis sommer turen til København må aflyses. 

 

Banken beholdning dd. 74000kr. 

 

 

Næste møde tirsdag d. 16.8 kl. 10.00 forplejning Kirsten. (Hvis vi ikke 
er i København ellers ændres datoen.) 

 

RIGTIG GO SOMMER TIL ALLE. 

Referent Mette 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


