Referat fra Brugerrådsmøde 5. marts 2019
Fraværende: Bodil
Daisy bød velkommen til Bent og Birgit
1.

Godkendelse af referat: Godkendt

2.

Meddelelser/orientering fra Jens, Bodil: Jens: Brugerådet har konstitueret
sig, men der er ikke sket ændring, efter nyvalget. God generalforsamling med
god opbakning.
Der bliver orienteringsmøde 14. Marts kl. 11 om 2. Salen i salen .
Man har nu fået tjek på telepromter efter at de har fået anden comp.
Vi vil lave en gruppe på VF, der laver den fremtidige procedure for valg.

3. Siden sidst: Godt foredrag Jens Jørgensen holdt til generalforsamlingen
Børn i vinterferien: Der har ikke været så børn i vinterferien, men dem der var
hyggede sig.
Byttemarked i lørdags, der var kun ca. 76 byttere. Men et OK flow. God ide at
Susanne bager pandekager.
4. Orientering fra Ældreråds repræsentanten, Alf:
Der er 10 medlemmer tilbage i Ældrerådet. Der rigeligt at lave for dem der er aktive.
Fra 1 marts er der startet et projekt på plejecentrene, der skal køre i ti måneder, der er ansat en
diætist og en ergoterapeut. Formålet er at gøre måltiderne mere spændende og mere varieret samt
indeholde de rigtige vitaminer. Projektet koster en million og er taget fra velfærdsmidlerne.
Ældrerådet kommentar til projektet.
Det havde været bedre det var hjemmeboende borgere, der er visiteret til madordning, der havde
fået gavn af projektet, det er der problemerne er.
Frivillige centret er blevet udvidet med en medarbejder mere, de skal bl.a. tage sig af spisevenner
og ensomme ældre. Dette projekt er financierer af paragraf 18 midler med femhundrede tusinde kr.
Ældrerådet har løbende møder med de politiske udvalg i kommunen, der har med ældres problemer
at gøre.

5. Orientering om kassebeholdning: 31.974,76 kr.
6. Udflugter og arrangementer:
A. Under planlægning: Opslag til 7. marts – Søndagscafe

Egeskov: Til efteråret.
Stegt flæsk og persillesovs – man leder efter et sted at spise.
B. Forslag til nye: Dette er planlagt: Møde om inkontinens den 30. april. Kl.13.
C.
7. Ansøgning om tilskud til pkt. 6: 1000 kr. til årets dilettant, det er bevilliget.
8. Emner fra ”før-brugerrådsmøde”: Brugerrådet har konstitueret sig og
posterne er besat som før.

9:

Emner til diskussion og beslutning: Intet

10. Ros og Ris: Intet
11. Meddelelser – kun orientering: Forespørger om hvem, der kan hjælpe med
Troels-aftner.
Vita og Else har søgt om 3000 kr. til opsøgende for ensomme ældre og
udstilling.
12. Eventuelt: Intet

13. Næste møde + Mødeledere: 2. april og Bodil er mødeleder.
Else melder afbud til den 2. april.
Referent: Else

