
Referat fra brugerrådsmødet d. 23/1 2023 

1) Siden sidst. 
Juleturen gav et pænt overskud der kan komme borgerne til gode en anden gang. 
Julefesten gav overskud der går på kontoen til ny hus. 
Vi har flyttet seniorhus siden sidst og der er gået rigtig fint, stor tak til alle de frivillige der har 
være behjælpelig. 
Datastuen der er flyttet på Mejerigaarden mangler fællesskab og dette tages op med 
datastuens bestyrelse i marts den forbindelse arbejdes der også på at indkøbe bærbare pc 
er til datastuen. 
Galsjødt var fint besøgt med 40 deltager fra begge seniorhus. Fint arrangement. 
Kogt torsk var ca. 30 deltager og alle syntes det havde været et fin arrangement. 
Nytårskuren var der fuldt hus med 50 deltager, og det var hyggeligt med bobler og musik 
Qvist.  
Det er max hvad vi kan være her på Bredgade 50 personer. 
 

2) Kommende arrangementer 
Der er lavet seddel med hvem der har hvilke arrangementer hen over foråret og 
sommeren. 
Hvis der kommer noget i ens egen kalender må man bytte indbyrdes i brugerrådet så 
der altid er en tovholder fra brugerrådet der kan tages kontakt til. 
 

3) Bladet 
Bladet er færdigt Kirsten Vindfeldt har læst korrektur på det. Der stilles forslag om at 
badet skal laves lidt om. Så der er et blad med alle de faste aktiviteter der kun ny laves 
en gang om året og to blade der udkommer ½ og 1/9 hvor der er arrangementer. 
 

4) Jubilæums ugen og 1. spadestik 
Der planlægges jubilæumsuge og 1. spadestik i uge 6, der serveres brunsviger til 
jubilæumsugen. Brugerrådet vil være tilstede i det omfang det er muligt i jubilæumsugen 
. 
Der fremvises gamle hånsværk i jubilæums ugen af forskellige frivillige der har håndelag 
for dette. 
spadestil bliver med kommunal kaffe og regning for brunsviger sendes til             Martin 
Erlandsen. Kommunen søger fro overdækning til denne dag. 

 

5) Åbent hus 
Mandag d. 6/2 2023 
Der serveres pandekager  som bages af brugerrådet, Marianne og Hella laver 
Pandekage dej. Der laves to hold der bager formiddag og eftermiddag. Brugerrådet 
vil være tilstede i det omfang det er muligt. 
 

6) Arrangementer feb.-aug. 

Der tales om at der ved næste møde deltager en fra personalet til arrangement 
møderne. Der skal fremadrettet laves en seddel på hvem gør hvad og med fakta om det 
pågældende arrangement. 

Vi skal til næste gang være mere skarpe på at der skal være arrangement hver anden uge i 
tråd med de aftaler vi lavede med Mødestedet ved sidste fællesmøde. 

7) Status økonomi 
Der er nu lavet to forskellige kontoer. 
En til daglig drift af foreningen Bruger på det og en til ny anskaffelser i det nye hus. 
Der er ca. 9000kr. på end ene konto og ca. 90000kr. på den anden konto. 



 

8) Sidste nyt vedr. seniorhuset 
Der har været holdt møde med køkken gruppen til det nye seniorhus og der vil hen over 
foråret kommer løbende møder om det nye hus. , styregruppen sørger for at indkalde de 
interessenter der skal undervejs. 

9) Ønsker til kunst udvalg 
Der kan ønskes til kunst udvalget på 50-70000 
Der er forslag om 
-vand skulptur 
- lamper til etage adskillelse 
- Mobiler / uro til loftet 
- Mos væg med vores nye navn. 

10) Fonds ansøgning 
Det er tiden for fondsansøgning og der talt om hvad der skal søge til.  
Der nedsættes en gruppe ( Carsten, Flemming R og Mette) der søger fonde til 
dette. 

11) Evt. 
I forbindelse med nytårskuren kom vores udlejer med en fin blomst Tak for det. 
Marianne køber vin vi har stående vi kan bruge til erkendeligheder i huset. 

 
12) Ny møde dato 
Mandag d. 13/3 kl. 13,30 ( jeg har flyttet datoen en uge pga. arrangement i Søndersø jeg 
skal deltage i.) 
Marianne Højte sørger for brød og borddækning.  
Vær opmærksom på at i tilfælde af afbud sendes det på mail. 
 

OBS på datoer. 
Fælles brugerrådsmøde d. 2/3 2023 kl. 13,00 
Brugerrådsmøde i Otterup d. 13/3 kl. 13,00 
 


