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TAVLHØJCENTRET 

Højdedraget 1, Taulov, 7000 Fredericia 

Tlf.nr. 72105282 
Cvr.nr. 36257377                      

brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk 
www.tavlhoj.dk 

 

Indkaldelse til Brugerrådsmøde  

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 9 i mødelokalet 

Deltagere: Conny Lind, Anni Skjærlund, Kirsten Lind, Karl Lambert, Per Andersen, Kristine Olesen, 

Inger Kongsted, Else Marie Sørensen, Sussie Bruun, Ellen Balleby, Jørgen Munk Hansen 

Afbud: Bente Dahl 

 

1:Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 

Godkendt- med en bemærkning om at der ikke må bygges et cykelskur. 

 

2:Orientering fra Ellen Balleby. 

Det er ved at blive lidt mere stille på centrene nu. De forskellige hold har sommer pause.  

Det var en flot afsked med Inger Hansen. 

Anja Maigaard er ansat i køkkenet fra 1. maj.  

Ellen holder afskeds reception den 12. juni kl 10-12 på IPS 

Sussie som er ansat i Ellens stillig deltog i mødet og fortalte om sin baggrund for at søge 

stillingen. Hun har samarbejdet med frivillige i mange forskellige sammenhænge. 

 

3:Orientering fra Seniorrådet 

Det nye handicap og senior udvalg mødtes med seniorrådet hvor en del forskellige spørgsmål 

blev drøftet, bla. hvad de 4,5 mill. fra staten skal bruges til, der er forslag om at forstærke 

aften og nattetimerne på ældreområdet. 

Man vil gerne inddrage pårørende, drøftelserne går på, hvad de skal bruges til. 

Hvis midlerne kan findes skal der bygges mere end 10 nye plejehjemsboliger. Stævnhøj har 

Seniorrådets 1. prioritering.  

Hvad kan man gøre for at få ældre til at spise, der kom forskellige forslag. 

Der er ikke penge lige nu til ændringer på Øster Elkjær, men der tænkes meget på, hvordan 

Aktivitetscentret kan få bedre forhold. 

Ventelisten til plejehjemplads er lige nu på 40. Der er 14 på listen der går ind under 2 

måneders garantien. 

 

4:Orientering fra formanden 

En flok repræsentanter for de organisationer, foreninger og råd, der omfattes af teksten til 

budgetforliget i Fredericia Kommune hvor der blev afsat 400.000kr til indkøb af en bus, der 
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også kan tilgodese de ikke visiterede borgere, arbejder på at finde en løsning med hensyn til 

indkøb og regler for brug af bussen. 

Inger har været til formandsmøde. Der skal holdes brandinstruktioner på aktivitetscentrene. 

Der har været indbrud på IPS, vi skal være varsomme med at have nogle penge liggende i 

huset, det er helt klart det tyvene går efter. 

Cafe´ projektet har tur til Mariehaven 4. maj hvor 6 personer her fra Tavlhøj deltager. 

Den 17. juni arrangerer Per og Inger en tur ud i det blå for visiterede borgere her fra Tavlhøj. 

 

5: Kommende arrangementer 

Senior kursus hørelse: 

Vi skal sørge for bordopstilling og AV udstyr. Det gøres klar den 15. Vi får en melding om 

tilmeldte, så vi ved hvor meget kaffe og kage vi skal sørge for. 

Frivilligfest. 

Anja (går kl.15) laver maden sammen med Dorthe Thorbjørk fra IPS(hun går kl. 14). Hilda 

fra IPS kommer og hjælper med at fylde bordet op. 

Vi dækker bord kl. 11. Orkestret fra påskefrokosten kommer og spiller. 

Sommerfesten: 

Vi starter kl. 16 med kaffe og en lille kage (Anja) bager. Musikerne kommer og spiller fra kl. 

16. Grillmaden er klar kl. 17.  

Anni tjekker op på hvad der skal købes ind. Anja må gerne blive længere den dag. 

 

6:Kasserens beretning 

Ingen aktivitet lige nu 

 

7:Orientering fra udvalgene 

Aktivitets udvalg: ikke noget 

Kultur: ikke noget 

Info: Bladet skal stadig trykkes med generelle informationer. Sommerfesten informeres om 

på nyheds mail nu. Vi har lukket i juli måned. 

Haveudvalget: havefolkene er godt i gang med vedligeholdelse af haven. Karl har meldt sig 

til at hjælpe i hus og have. Det sidste hegn er bestilt, så det kan komme op. Postkassen sættes 

op. Der kommer en og ser på radiatoren i havestuen. Udskiftning af glas og lister gøres i 

arbejdsugen.  

 

8:Idekassen:  ingenting 

9:Eventuelt: 

Brugerrådet mødes ekstra ordinært tirsdag den 29. maj omkring detaljer til sommerfesten. 

               

Næste møde torsdag den 7. juni 

 
 

ref. Inger Kongsted 
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