Mødereferat
Emne

Brugerrådsmøde

Dato / tid

4. maj 2017

Sted

Fraværende

Studie Stuen
John Sørensen, Evald Andersen, Poul Rasmussen, Peter Læssøe, Dan
Nedensgaard, Jutta Hørlyck, Lisbeth Mariegaard, Hanne Berthelsen
Poul Erik Gjerka

Afbud

-

Mødeleder

Dan Nedensgaard

Referent

Kate Nielsen

Deltagere

Deadline

0.

Hvad har været unikt i Aktivitetshuset den seneste måned
Dan fremhævede den store frivillighed og idérigdom. Dan blev bedt om at
skrive indlæg til Væveren om ”Nyt fra Brugerrådet”.
Læggers også på Infoboard

1.

Præsentation af Brugerrådet v/alle
Man præsenterede sig bordet rundt.

2.

Godkendelse af referat fra 6. april 2017:
Godkendt med tilføjelse i pkt. 3 om valg til Brugerrådet

3.

Orientering fra diverse møder / projekter:
o Brugerrådet ønsker ikke en formand. Det skal tydeliggøres i referatet,
hvem der har ansvar for HELE arrangementer m.v.
o Der var enighed om, at mødeledelsen skal gå på skift.
o Evald og Dan blev valgt som kasserere til Brugerrådets konto
o Ingen i Brugerrådet har behov for nøgler til Aktivitetshuset
o Besøg fra Fårevejle: Der var stor begejstring ifm besøget fra Fårevejle.
De gav udtryk for, at de gerne ville komme igen.
o Hanne Berthelsen havde indkaldt aktivitetslederne fra de kreative fag
og fik indtryk af, at alle fik en god snak på tværs. Det er hensigten at
også de øvrige hold skal indkaldes i grupper.

5. maj

Ansvarlig

Dan
Dan

Alt omkring udvalgene tages op på næste brugerrådsmøde den 31. maj.
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4.

5.

Gennemgang af brugerundersøgelse v/Hanne og Peter
Brugerrådet havde formuleret nogle få spørgsmål til Aktivitetslederne og man
gennemgik de rå svar. Materialet blev godkendt. Peter Læssøe retter det til og
sender de rå svar ud til Brugerrådet. Materialet skal fremlægges til
Aktivitetsledermødet 17. maj.
Planlægning af Aktivitetsledermøde 17. maj
Dan byder velkommen og præsenterer det nye Brugerråd. Derefter tager
Hanne Berthelsen ordet. Der indkaldes til ekstraordinært brugerrådsmøde
den 11. maj, hvor eneste punkt på dagsordenen er planlægning af aktivitetsledermødet.

Peter
17. maj

Hanne

Alle

Tiden var gået, så man nåede ikke de sidste punkter på dagsorden.
Nyt ordinært møde: 31. maj 2017 kl. 08.30 i Studie Stuen.

Alle

Punkter til dagsorden:
Udvalgene
Danseholdets ansøgning.
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