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Referat fra Brugerrådsmøde  

Torsdag den 3.marts 2016 kl. 9 i mødelokalet 

 
Dagsorden:  

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde.  

2. Orientering fra Ellen og Birte 

3. Orientering fra seniorrådet 

4. Siden sidst – orientering fra formand 

5. Kassererens beretning. 

6. Orientering fra udvalgene  

7. hvad skal der lægges på skærmen. 

8. Kommende arrangementer 

 - og ansvarlige 

9. idekassen 

10. Eventuelt 

 Næste møde den  7. april  

 

Tilstede: Inger Kongsted, Anny Buh, Conny Lind, Ellinor Nielsen, Kristine Olesen, Per 

Andersen, Benthe Dahl, Victor Andersen, Jørgen Munk Hansen, Birte Wullum. 

 

Fraværende: Ellen B., Anni Skærlund, Anna Marie Oxholm 

 

Ad 1: godkendt   

 

Ad 2: Birte: god tilmelding til turen, fælles forårstur til Korsbæk/Bakken. 

 

Ad 3: vedr.  ”værdighedshedsmødet” på IPS, blev der især lagt vægt på  demens, 

ensomhed og mad. Ref. kan læses på komm. hjemmeside.   

 

Ad 4: § 18 er søgt om stort lærred og projekter.  
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På infoskærmen er lagt billeder af blomsterbinding , og andre hold vil senere 

komme på skærmen med billeder og info om tid.  Madplan for en måned er 

udarbejdet og lagt på skærmen og uddelt til  brugere. 

 Indendørs Petanque (med bløde bolde) kan evt. dyrkes onsdag eftermiddag. 

Johannes spørges. 

En filmklub kan oprettes efter Tavlhøj  udvidelsen, Per undersøger vedr Koda  

og Per foreslår også oprettelse af et Bowlingshold med privat kørsel til 

Fredericia  ??  

 

Ad 5 Danske Bank ved Vestcenter lukker så kontanter skal afleveres i Godhersgade.

  

 

Ad 6: Kultur: arbejder med juletur evt. en tur til Gram Slot. 

Butik: og aktiviter er OK 

Info-udvalget: skriver om køkkenpersonalets arb.tider og sætter på skærmen. 

Cafe: har styr på madplanerne og beder om bestillinger dagen før. 

Hus: Vindue i mødelokalet er rep. og opslagstavle ved træningslokalet sat op. 

Intet nyt vedrørende udbygningen. Forventes i uge 10. 

   

Ad 7: Infoudvalget arbejder med holdinformation. 

 

AD 8: Gamle ting og sager den 9. marts gennemføres.  

 

Ad 9: ”spillemaskinen” er igen i stykker. Vi skal lære at bruge det nye anlæg i 

skabet. Anny Buhl tager sig instruktionen til vejlederne (gymnastik)  

 Radiatorer skal skrues ned efter brug af salen. 

 

Ad 10: Per og Bente arbejder med husets kamera med billedmateriale til info-

skærmen. 

Der skal informeres om at ingen må bruge maskiner uden forudgående 

instruktion. (træningslokalet) 

En seddel er hængt op om tilmelding  vedr. instruktion af maskinerne.  

  

næste møde torsdag den 3. marts. Kl. 9   


