
Referat fra Brugerrådsmøde 3. oktober 2016. 

Tilstede: Poul Erik Gjerka, Nadia Langhoff, 

Peter Tversted, Poul Rasmussen, Hanne Berthelsen. 

Afbud: Ole Larsen, Lisbeth Mariegaard, Fraværende Dan Nedensgaard, Peter Læssøe, husk at melde afbud. 

Mødeleder: Poul Erik Gjerka. 

1. Godkendelse af referat fra 1. september 2016: godkendt. 

2. Orientering fra diverse møder: Besøgsmodtagegruppen: besøg af plejehjemsledere fra Frankrig, 

meget hurtigt besøg. Besøg af svenskere: der kommer ny dato, Peter T. giver datoen videre til de 

øvrige i gruppen. Vennerne: generalforsamling med succes, Evald A. gør et godt stykke arbejde. 

Redaktioner: intet nyt. Frivillig Fredag: flere aktiviteter fra Huset var repræsenteret, gerne flere til 

næste år. Frivilligprisen gik til Biografforeningen. Infomøde for nye brugere: pænt fremmøde, 

håber flere vender tilbage. Aktivitetsledermøde: god stemning, fint med det uformelle. 

Visionsmøde: næste møde 24/10 – ønske om at arket med ”Aktiviteter” kommer i plakatformat til 

ophængning. Møde med Strandparken: der er fundet penge, så P-sagen er genåbnet med nye 

forslag til parkering, endvidere ønske om solceller på taget.. Arrangementsgruppen: møde 24/10. 

3. Inspirationstur for Aktivitetsledere: sættes i gang, så vi er i god tid. 

4. Inspirationstur for Brugerrådet: 1. november, Ole arbejder på det. 

5. Møde med Thyra Pallesen 26.oOktober kl. 10 – 11.30: godkendt. 

6. Cafémøde 27. oktober kl. 10.30: udvalget består af Hanne, Nadia, Dan, Lisbeth og Theis. Nadia 

melder afbud, men tager kontakt til de øvrige om at komme med et oplæg. 

7. Meddelelser: 250.000 kr. fra A.P. Møllerfonden til køkkenprojektet, der mangler stadig penge, så 

Nordea og Fogfonden søges. Invitation fra Frankrig til Besøgsgruppen, 3 – 5 personer, 

franskmændene arrangerer turen i det nye år. Der foregår rørarbejde i hele huset 2 uger endnu. 

Brugerrådsmødet den 3. november flyttes til 9. november kl. 8.15. Seniormøde: nyt initiativ de 

forebyggende besøg for de 75 – 77årige ændres til dels Seniormøde, som skal ligge i Aktivitetshuset 

regi, dels stadig besøg, da 80 % vælger besøget fra. Der er sat 19.000 kr. af til arrangementet. 

”Glemmer du” bliver genoptaget af Hanne B. og Majbritt og skal foregå på Enggården, Det 

indeholder viden, dialog og samvær og er både for pårørende og demente. Budgetforlig: de 60.000 

kr. til motionen og vedligeholdelse er stadig på budgettet, samt penge til afholdelse af skovturene . 

Besøg fra Sverige: dato kommer. Mindbooster: Midtvejsevalueringen meget positiv, det er 

spændende, hvor stor fremgangen er. Ny person søges til caféen søges, 15 timer. 

8. Eventuelt: intet. 

9. Punkter til næste dagsorden: drøftelse af formen for afholdelse af Aktivitetsledermøder.  

 

Næste Brugerrådsmøde: er flyttet til 9. november kl. 8.15. 

 

Referent: Kate 

 

Vigtige datoer: lukket mellem jul og Nytår. 

 


