
Referat fra Brugerrådsmødet d. 16/8 

Fraværende: Carl Martin, Brynhild, Elise og Carsten. 

 

Dorthe Hoeg deltag i mødet og lavede en kort præsentation af sig selv. Hun har arbejdet i området i 7 år, og 

hun forventer at være tættere på seniorhusene i fremtiden. Ingelises stilling bliver slået op i Efteråret, samt 

der bliver slået en barselvikariat op i stedet for Sabine der går på barsel medio oktober, og er væk i et lille 

år. 

Vi er kommet ind under et nyt område der hedder træning og forebyggelse og vil have tæt samarbejde med 

forbyggerene og genoptrænings afdelingen. 

Vi har en fælles mission. Sammen skal vi skabe en aktivt og velfungerende forebyggelses tilbud. 

 

 

Aflysning af Ditlevs dal pga. få tilmeldinger. 

Fællesspisningerne var denne gang fuldt hus. 

Loppemarked med god tilslutning tjent ca. 16.000 god ide med lotteri og kaffe og at musikkerne spiller var 

virkelig godt. 

 

Der er en kommunal stand på fjordens dag hvor vi deltager med roll upper og vores blade fra Seniorhuset.  

Der er mange arrangementer i bladet hen over efteråret og vi krydser fingre for at det kan lykkes at få dem 

alle gennemført. Der arbejdes på om vi kan lave et arrangement med musik og mad i kuplen hvor hus 

orkesteret spiller. 

 

Seniorhuset Otterup lukker fra d. 30/11 med henblik på flytning. Brugerrådet har besluttet at alt aktivitet 

stopper inkl. Motion og at det kun er vand gymnastik der forsætter pga. deltager betaling pr. gang. 

Der kan tilbydes selvtræning i Mødestedet i Søndersø ved. Henvendelse til Tina Thygesen. 

Der bliver en farvel til det gamle hus fest d. 9/12 i Egense forsamlingshus til middag, dette arrangeres hen 

over efteråret. Dette vil kun være for medlemmer da kommunen betaler lidt til det fra medlemsbetaling. 

Der besluttes at der igen omdeles bladet på udvalgte boligområder i Otterup for at øge medlemstallet. 

Der arbejdes på i brugerrådet at søge oplysningsforbundet, så der kan søges tilskud til hal leje i gudskov 

svømmehal. Der laves i øvrigt et klippekort der købes af deltagerne til vandgymnastik. 

Der er lavet ønske seddel til motionsrummet i det nye seniorhus og der tages tre forskellige tilbud hjem, 

som sendes til kommunen og brugerrådet vil i 2023 også søge fonde til nye maskiner. 

 



Der er lavet en kasse til nostalgi fra det gamle seniorhus med tin vi gerne vil gemme og måske bruge i det 

gamle hus. Der kan man vis man finder noget under oprydningen lægge det i. 

Gurli og Mette har lovet at optælle inventar til Flemming inden d. 30/8. 

Fælles flyer for begge seniorhuse laves måske inden næste møde vi vil lægges os i selen for at nå det Tine 

og Mette. 

Forsøge hen over efteråret at rydde op og tømme de rum der ikke bruges længere. 

Når de store ting skal flyttes adviseres vej og park. 

Der forventes at afholde endnu et loppemarked sidst i november. 

 

Fælles brugerrådsmøde d. 13/9 i Otterup sendes der et referat til Dorthe Hoeg, der bliver inviteret 

forebyggelses konsulenter og vi vil forsøge at afdække hvad befolkningen i lokalsamfundet ønsker at et 

seniorhus kan. 

 

Der deltages fra seniorhuset på torvedagen d. 27/8 med en stand. Hvor der er fokus på medlemstallet skal 

op. 

 

 

Næste lokale brugerrådsmøde i Otterup d. 24/10 kl. 13,00 Hella sørger for brød. 

Husk fællesmødet med begge huse d. 13/9 kl. 9,30 i Otterup. 

 

 

 

 

 

 


