Referat

Brugerrådsmøde Fjordparken Aktivitetscenter
Mødedato

Onsdag d. 8. maj 2019
Mødetid

kl. 11.30 – 13.30
Mødested

Fjordparken Aktivitetscenter, salen
Afbud

Verner og Inge

1. Godkendelse af referat.
 Godkendt.
2. Nyt fra formanden
 Der er afholdt møde med de frivillige op aktivitetscenteret. Alle var interesseret på nær
Arne der er holdleder for I-pad. Der er fundet en ny frivillig.
Hjertestarterkursus.
 Der er tilmeldinger nok til ét hold. Der bliver fundet en dato, hvor alle der har tilmeldt
sig kan.
Udflugt til Fjordvang efterskole i morgen:
 I mødes kl. 13.40
 Kørsel: Der er tre der kan køre
 Tilmeldte: 11 personer.
Brita Uldumshave d. 23. maj
 Laura står for brød/muffins. Evt. kaffe (Grethe undersøger om vi selv skal have kaffe
med)
 Frivillige: Grethe, Margery, Tove
 Personale: Ingen.
 Afgang kl. 13.30
Udflugt til Mønsted kalkgrupper d. 6. juni.
 Der er i øjeblikket 20 tilmeldinger. Vi skriver praktiske oplysninger på vores opslag, så
man kan se hvem målgruppen for turene/arrangementerne er.
 Der er kaffe på Aktivitetscenteret kl. 9.30. Laura sørger for det.
 Frivillige: Betty, Tove, Hanne, Helge, Margery
 Personale: Laura
 Helge er turleder og melder tilbage vedr. antal.
 Janne undersøge vedr. betaling af bus.
Programmet for andet halvår:
 Grethe gennemgår det sidste med halvårsprogrammet.
 Der mangler er arrangement d. 31. oktober. Helge undersøger Keld Kristiansen kan
komme d. 31. oktober

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Sommerfest d. 13. juni kl. 12
 Dørene åbnes 11.45
 Menu: Evt. Nye kartofler og sild. Tarteletter eller tærte med salat og dessert. Grethe
undersøger ved køkkenet.
 Pris for medlemmer og ikke medlemmer: Ikke besluttet endnu.
 Frivillige: Alle fra brugerrådet kan komme.
 Personale: Personalet deltager, hvis der deltager daghjemsbrugere.
 Opvask: Brugerrådet vasker selv op.
 Brugerrådet mødes senest kl. 10. Det taler I om indbyrdes.
 Brugerrådet stiller borde op og dækker bord.
 Janis laver bordpynt.
 Grethe laver opslag og på skræmen. Sender til Laura.
 Laura sætter i avisen og på bordene (og på hjemmesiden – Janne hjælper).
Danmark dejligst i Naturens Rige
 Ingen fra brugerrådet har meldt tilbage, at de ønsker at deltage.
Åbent hus d. 21. august kl. 10 - 12
 Vil bankerne sponsorer en annonce? Helge undersøger
 Grethe sætter det på facebook.
 Laura sætter det på under kommunen informerer.
 Personaet søger for Gratis kaffe og brød (evt. bakeoff rundstykker). Brugerrådet sørger
for at fylde op.
 Udstilling: Laura og brugerrådet arrangere det.
 Dele flyers ud vedr. åbent hus i uge 33. Brugsen: Grethe. Lidl: Alice. Kvickly: Margery.
 Grethe laver udkast til flyers, som sendes til Laura og Janne.
3. Nyt fra aktivitetsleder og medarbejder repræsentant
 Vi har undersøgt om der er nogle der vil spille brodtennis. Det bliver også præsenteret
til Åben hus.
 Tai thi Grethe undersøger om han kan komme til åbent hus.
 Vi taler om at medlemstallet skal op.
4. Gennemgang af økonomi
 Helge fortæller, at der er en god økonomi i brugerrådet.
5. Evt.
 Intet
Næste møde d. 26. juni 2019 kl. 11.30 – 13.30

