
Referat fra 7. januar 2020 

 

Afbud: Elisabeth + der var ikke nogen fra Ældreråd 

 

1.     Godkendelse af referat: Godkendt uden kommentarer 

 

2.     Meddelelser/orientering fra formand -Jens og Leder-Jørgen: Generalforsamling: 

Jens: Jens, Vita og Bent (suppleant) stiller op til Brugerrådet igen. Elisabeth fratræder. 

Vi skal lave opslag til opslagstavle, skærm, Gnist og Facebook. Vi er blevet tildelt 75.000 

kr. fra § 18 til år 2020. Henning ”laver regnskab” for de gamle § 18 midler fra 2019. 

”Alle” gamle dokumenter bliver lagt på en USB. 

Jørgen: Vi er inde i en periode, hvor vi skal finde vores ben igen. 

Fjernelsen af væggen til læserum, skal godkendes af kommunal ejendomme. Det kommer 

til at koste 60.000kr. 

Baderummene kommer til at koste 290.000 kr. 

Toiletterne kommer til at koste 50.000 kr. for 2 toiletter og det må jo så være 75.000. 

Væggen til træværksted er også i ”høring” 

Jørgen får Henrik til at flytte billardbord hurtigst muligt. Når Jørgen har fundet en dato, 

skal vi have lavet opslag. 

Lise kommer og støtter Trille ift. regnskab, da Trilles syn er dårligt i øjeblikket. 

Jørgen er daglig leder for os, og vi ved ikke så meget om fremtiden pga. 

omstruktureringer. 

Jørgen vil prøve at være her i huset hver mandag formiddag, det er et ønske fra 

Brugerrådet, at det er en fast tid om ugen. 

Jørgen spurte om vi havde behov for tættere samarbejde med Frivilligcentret, men det 

mener brugerrådet ikke der er behov for. 

Jørgen ønsker en snak med cafeén om større udbud i caffeén. – det drøftes på Villa 

Fjordhøj. 

Sluttelig blev Jørgen inviteret med til Villa Fjordhøj og til Generalforsamlingen. 

 

3.     Siden sidst: (Orientering om afholdt arrangementer) Julefrokosten gik godt, det var 

hyggeligt med super underholdning ved Troels. Der kunne godt have været flere frivillige 

til opvasken bagefter. 

Turen til Dr´s koncertsal gik fint og Jens, Vita og Else arrangerer det igen til næste år. 

Pakkelegen var hyggelig, som den plejer at være. 

Bankoudflugten gik også fint med 75 deltagere. 

Der deltog ca. 60 til banko mellem jul og nytår. 

 

4.    Meddelelser – kun orientering:  Intet 

  

5.    Orientering om den kommende måneds arrangementer: Canapeér: Henning, 

Birgit, Vita og Else. Pyntning af sal:  Jens, Mette og Bent. 

Suppe: Køkkenet – vi skal også huske flasker på køl. 

       Herunder ældrerådets, for os relevante arrangementer, ol.  

 

6.    Eventuelt: 



 

7.    Næste møde + Mødeledere: 4. februar kl. 10.00 (Førmøde kl. 9.30)  

Mødeleder: Henning 

 

8.    Ordinært brugerrådsmøde hæves af mødelederen: 

 

 

 

En kort pause 

 

Frivilligt arbejde m.m. for brugerrådsmedlemmer, Leder, Personale rep.  

 

9.     Orientering om kassebeholdning: 39.840,95 kr. pr. 31. dec. 2019 

 

10.     Udflugter og arrangementer: 

         

A. Under planlægning: Søndagscafe den 23. feb. er udsat 

Stegt flæsk tur kan evt. gå til Bondestuen på Bakken eller Staldknægten. 

Vi tager ” Tag din nabo med” af programmet eller rettere udsætter det. 

 

        B. Forslag til nye: Ingen 

 

11.    Ansøgning om tilskud til pkt. 9: Der er søgt om betaling af halv bus til Casa 

Blanca, det er godkendt, når Else har lavet ansøgning. 

 

12.    Emner fra ”før mødet”: Intet 

13.    Emner til diskussion og beslutning:  

         Skal afleveres til Else seneste sidste torsdag i mdr.: 

 

14.   Ros og Ris:  Intet 

 

15.   Eventuelt: Intet 

 

Referent: Else 

 


