Aktivitet Nord
Sundhed og Omsorg

Referat fra Brugerrådsmøde i Seniorstedet
Tirsdag d. 10 september. kl. 13.30 – 15.30
Fraværende: Annalise
1. Godkendelse af referat:
Godkendt
2. Økonomi:
Janne
 Vi har svært ved, at nå vores indtjening i løbet af en sæson –
f.eks. for medlemskortet. Vi taler om hvad, vi kan gøre. Et
forslag fra brugerrådet er, at man kan sidde og sælge
medlemskort ved fredagssang.
 Brugerrådet er enige om, at der skal være tjek af medlemskort.
Vi beslutter, at det skal gøres et par gange om året. Janne
foreslår, at det er en personaleopgave. Ved opstart af holdene
kan personalet gå ind på holdene og sige velkommen og give
mulighed for at købe brugerkort. Personalet fortæller
efterfølgende, at dette allerede praktiseres.
 Betaling for kaffe: Personalet og Janne har et forslag om at
købe en kaffeautomat med møntindkast. Så undgår vi spild og
alle får betalt. Brugerrådet er bekymret over, om det bliver for
besværligt. Vi aftaler, at ved større arrangementer og aktiviteter
som dans, foredrag og fester bruges nøgle til kaffeautomaten og
så betales der efterfølgende (som i dag). Det besluttes at vi
indkøber kaffeautomat med møntindkast.
Niels
 Der står 68.000 kr. på kontoen. Vi mangler at betale for
buskørsel. Janne sender regning til Niels.
3. Nyt fra Brugerråd:
Evaluering af heldagsudflugten: Udflugterne løber rundt ved 30
deltagere. Vi havde en god udflugt til Himmelbjerget. Rigtig godt
planlagt. Alle har aftalt penge med og det fungerede godt.
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Nyt fra aktivitetsleder.
 Vedligehold af Seniorstedet: Vi har fået midler til vedligehold af
gulve, maling og foldedøre. Arbejdet skulle gerne gå i gang i år.
 Inventar: Tingene går i stykker i øjeblikket. Vores dobbeltcykel
skal have nyt batteri og lader (Brugerrådet vil gerne betale det.
Niels vil gerne vide hvem og så prøve at forhandle om prisen.
Niels betaler direkte til cykelhandleren), mixeren til højtaleren er
i stykker (Brugerrådet vil betale den. Niels aftaler det med Åge
og så betaler brugerrådet direkte), kaffemaskinen er i stykker og
vores gulvaskemaskine er gået i stykker.
 Løbebånd: Vi har været så heldige, at få et løbebånd foræret. Vi
siger mange tak.
 Ændring af lokalerne: Vi har været så heldige, at overtage den
gamle sygeplejeklinik. Her bliver der indrettet et multirum, der
både kan bruges til brugerrådsmøder, kreative hold mm.
Derudover er personalet i gang med at indrette ”Hulen” og
”venterummet” så det kan bruges til forskellige hold.
 Ældrerådsrepræsentant: Janne foreslår, at vi får en
ældrerådsrepræsentant med på vores brugerrådsmøder. Janne
har rigtige gode erfaringer med samarbejdet i Skjern og Tarm
over mange år. Ringkøbing og Hvide Sande vil fremover have
en ældrerådsrepræsentant med. Vi har dialog om emnet og
aftaler at brugerrådet kan tænke over det til næste møde.
Nyt fra medarbejdere
Evaluering af opstart på ny sæson: Åbne værksteder.
 Det var en god idé at have service og kaffe/kage på vogne – så
folk selv kan tage. Vi manglede mange kaffekopper og
tallerkner. Der skal mindst være til 150 personer. Hvor meget
service har vi egentlig selv? Næste år sørger vi for det er klar og
låner evt. fra Centerparken igen.
 Det er en rigtig god idé, at vi bliver nede i centeret i stedet for at
gå op ovenpå.
 God stemning. Flere havde ikke været her før.
 Kaffe og brød var gratis – næste gang skal vi bruge det som god
reklame.
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4. Siden sidst:
Seniorstedet har afhold 7 fredagscaféer sommeren over med stor
suses: Der har været 20 – 30 mennesker hver gang. Musik, sang,
kaffe og boller. Rigtig godt der sker noget i sommertiden.
5. Kommende arrangementer
Høstfest:
 Vi mødes kl 10.30
 Knud, Jens og Irma tager blomster med.
 Personalet sørger for, at der er drikkevarer klar. Husk har have
prislisten klar.
 Personalet sørger for forslag til borddækning og at servietterne
er foldet – som vanligt.
 Annalise har bestilt maden.
 Der er reklameret for det i aviserne.
 Der er desværre kommet to forskellige priser i avisen. 130 kr.
under kommunen informerer og 150 kr. i annoncen. Vi beslutter,
at det koster 130 kr. for alle denne gang – pga. de forskellige
priser i aviserne. OBS at opslagene i centeret skal rettes.
 Fremover koster det 25 kr. ekstra for ikke medlemmer uanset
arrangement.

6. Generalforsamling D. 30. oktober 2019
 Generalforsamlingen afholdes som vanligt. Janne spørger ind til
hvordan I plejer at gøre.
 Knud byder velkommen og herefter dagsorden.
 Formandsberetning ved Knud
 Brugerrådets økonomi ved Niels
 Janne orientere om økonomien mm. på Seniorstedet.
 Brugerrådsmedlemmer på valg: Ilse stiller op, Niels stiller op,
Jens stiller ikke op.
 Suppleanten på valg.
 Brugerrådet står for alt det praktiske til generalforsamlingen.
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7. Evt. Ilse og Niels har arrangeret gåture i Videbæk. Ilse vil gerne
fortsætte i vinter perioden. Niels vil gene hjælpe ved behov i
vinterperioden.
8. Nyt møde: tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 13.30 – 15.30
9. Punkter til næste møde

Referent: Janne Nielsen

