
Referat fra brugerrådsmøde d. 13/3 2023 
 

Fraværende: Carl Martin og Meck 

 

Brynhild sørgede for brød og borddækning. 

 

1. Siden sidst 

Jubilæums ugen i uge 5 var en succes der var rigtig mange gæster igennem og der 

kom også nye der gerne ville være medlem. Brugerrådet Otterup forærede 

Seniorhuset nogle meget fine ude flag til brug i seniorhuset. 

Ugen sluttede af med 1. spadestik og brunsviger. 

 

Åbent hus mandag d. 6/2 bød på pande kager, der var knap så mange på besøg, de 

havde vist været der ugen før.  

Der er ved den forbindelse indkøbt to nye induktionskogeplader da de gamle plade vi 

havde ikke kunne varme nok til at bage pandekager på. 

 

Linedans var der 19 betalende tilmeldte der blev givet 3 flasker vin til underviserne. 

Arrangementet gav godt 200 kr. i overskud. 

 

Inspirationsmødet d. 28/2 var der bakket godt op om der var 50 deltager og der blev 

virkelig snakket om seniorhuset og hvilke nye tiltag vi skal putte ind i det. I form af 

arrangementer, aktiviteter og mange andre gode ideer. Der er ved den lejlighed 

udleveret opsamlings materiale til brugerrådet til brug ved det næste års 

arrangementer. 

 

Fællesspisning d. 15/2 var godt besøgt dog fortsat svært at styre betalingerne, der 

drøftes om der skal være spisebilletter eller om der skal laves nr. system på 

spisningerne så det er lettere for brugerne at mærke deres mobil Pay betalinger. 

 

Søndagsspisning har der de to gange det har været slået op ikke være tilslutning, 

derfor antages det at der ikke er interesse for den form for fællesspisning. 

 

2. Kommende arrangementer. 

Generalforsamling 92 tilmeldte i skrevet stund. Mette har lavet et power point som 

er tilrettet og godkendt af FR og CE. Der besluttes at brugerrådet mødes kl. 12,30 for 

borddækning. Ved kommende generalforsamling stiller der to nye medlemmer op 

Mette Andersen og Michael Kongstad. 



 

Vi har to fællesspisning på vej med bøfstruganof of mos, det er der fin tilslutning til.  

Den efterfølgende fællesspisning er stegt flæsk og persillesovs, og der forventes 

mange deltager. 

 

d. 21/4 er der arrangement med seniorband og medbragt mad, der er det Marianne, 

Brynhild og Cecilie der står for det. 

 

Banko er det Gurli der står for det. 

 

Der løftes sløret for et yoga retreat for begge seniorhuse som Tina og Mette 

Arrangerer på Skåstrup strand. Torsdag d. 7/9 fra morgen stunden til efter 

aftensmad, med forskellige former for yoga og mindfuldness. 

 Der forventes pris på ca. 600 kr. for hele dagen. 

Til dette arngement søges der efter frivillige der kunne hjælpe med det praktiske i 

køkkenet. 

 

3. Arrangement planlægning. 

Der er deadline til 1. maj på alle kommende arrangementer til efteråret 2023, hvor 

inspirationskataloget skal i brug. Der er forelagt et arbejdsskema til brug ved 

arrangementer som skal udfyldes for at der kan laves opslag og annonceres med det. 

Ved næste arrangements møde deltager Mette. 

 

4. Fællesspisning med billetordning 

Det bliver svært at styre at der skal udleveres billetter til fællesspisning da vi ikke ser 

alle der til melder sig fællespisning. Der må for søges med nr. ordning som er 

beskrevet ovenfor. 

 

5. Statur på økonomi. 

Det ser rigtig fornuftigt ud.  

På brugerkontoen er der i skrevet stund 17513 kr. og på bygge kontoen er der 90763 

kr. til brug i det nye seniorhus. 

Der er på det sidste solgt en del maskiner fra træværkstedet. 

 

6. Sidste nyt vedr. nyt seniorhus. 

Der er nu støbt fundament og de er nu over jorden, det betyder at der inden få længe 

kan laves en tidsplan for byggeriet. Lige nu holder de tidsplanen og alt forløber 

planmæssigt. Så snart der er nyt orienteres brugerrådet. 

 

7. Status på fondsansøgning. 



Der er ansøgt for godt 300000 kr. indtil vider og vi er slet ikke færdige endnu, der 

kommer en runde mere hvor vi søger fonde. 5 fonde er i skrevet stund søgt. 

 

8. Ansøgning til kunstudvalget 

Mette og Flemming Deltager. 

Der er valgt at gå vider med lamper til etage adskillelse to forskellige slags. 

Mosvæge 

Uro i form af mobiler med sort sol 

Kunstværk af kunstner med bølge og forskellige symboler der viser hvad vores hus 

rummer. 

Evt. se hvad Finn Frederiksen kunne komme op med. 

 

9. evt. 

Der bliver efter generalforsamling nedsat et navne udvalg med følgende 

retningslinjer: 

- 1 fra brugerrådet (hvis flere ønsker at deltage bliver der lodtrækning) 

- 1 fra de frivillige 

- 1 fra medlems rep.  

- 1 fra personalet. 

Der vælges 3-5 navne ud fra de forslag der er kommet og derefter sættes de op på 

tavlen og på flyers og så kan medlemmerne stemme om de 3- 5 navne forslag. 

Det vil være navne udvalget der tælle stemmerne op til sidst. 

 

Ferieturen er undervejs. 

 

10.   Ny mødedato 

d. 29/3 kl. 13.00 hvor Kirsten sørger for brød og borddækning. Vi gennemgår 

konceptet, nedsætter de forskellige udvalg og sætter en ny dato for brugerrådsmøde. 

 

 

 

 

 

                                  


