Referat

Brugerrådsmøde Fjordparken Aktivitetscenter
Mødedato

Onsdag d. 26. juni 2019
Mødetid

kl. 11.30 – 13.30
Mødested

Fjordparken Aktivitetscenter, salen
Afbud

Referat
1. Godkendelse af referat.
 Godkendt.
2. Nyt fra formanden
 Programmet er lavet og delt ud. Men der er desværre fejl i nogle datoer. Grethe sender
det nye program til Laura. Nyt program til brugerrådet til næste møde.
 Der er fejl på kommunens hjemmesiden vedr. prisen for medlemskort. Jane tjekker det.
Medlemskort koster 305 kr. aug. 2019/aug. 2020
 Genopfrisknings kursus i hjertestarter i dag. 1 deltager ud over brugerrådet. Det er
gratis kursus fra Hjerteforeningen (min. 5 personer).
3. Evaluering siden sidst
Udflugt til Fjordvang efterskole.
 12 deltagere.
 En god eftermiddag, hvor eleverne viste rundt på skolen.
 Kaffe og fortælling om skolen bagefter.
Brita Uldumshave d. 23. maj
 Ca. 16 deltagere
 Fantastisk vejr.
 Spændende have med kunst
Udflugt til Mønsted kalkgrupper d. 6. juni.
 31 deltagere.
 En rigtig god tur.
 Fantastisk krofatter.
 God stemning i bussen. Med tur på de små veje og fortælling.
 Bussen betales denne gang af brugerrådets egen kassebeholdning.
 200 kr. i underskud pga. afbud.
Sommerfest d. 13. juni kl. 12
 Daghjemsbrugere og åbne brugere.
 Det var en god fest.
 Citrondrengen var god til at skabe en god stemning. Der blev danset.
 50 deltagere.





Vedr. køkken: Janne tager en snak med økonomi- afdelingen vedr.
budgetsammensætningen. Udfordringer går igennem Janne – det skal brugerrådet ikke
stå i. Vi skal fremadrettet have vores eget køkken godkendt af fødevarestyrelsen i
forhold til det vi selv vil lave.
Sommerfesten gav overskud.

3. Kommende arrangementer
Åbent hus d. 21. august kl. 10 - 12
 Vil bankerne sponsorer en annonce? Helge undersøger. De vil give 350 kr. til hver
annonce. Brugerrådets egen kassebeholdning betaler for annonce i Lokalposten og evt.
Ringkøbing ugeavisen. Grethe laver forslag til opsætning.
 Grethe sætter det på facebook.
 Laura sætter det på under kommunen informerer.
 Personalet søger for Gratis kaffe og brød (evt. bakeoff rundstykker), smør og
marmelade. Brugerrådet sørger for at fylde op.
 Udstilling: Laura og brugerrådet arrangere det.
 Tai thi Grethe undersøger om han kan komme til åbent hus.
 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.
Banko torsdag d. 29. august kl. 14
 Tove står for det. Bodil råber op.
 12 deltager
 Personalet bestiller brød til banko.
 Obs betaling til arrangementer for ikke medlemmer. Laura eller Janne giver beskeden
til gruppen denne dag – håndhæves på banko efter d. 29. august.
3. Nyt fra aktivitetsleder og medarbejder repræsentant
 Ny medarbejder begynder 1. august på ”Torvet” 24 timer pr. uge.
 Der er købt en nyt forhøjet toilet til handicaptoilettet.
 Vi starter nye ”begynder hold” i glas – for at vi stadig har plads til nye medlemmer.
Mandage kl. 12 -14 og tirsdage kl 11.30 – 13.30. TAK til de frivillige for det.
 Der er åbnet i hele ferien, men mange hold holder ferie.
4. Gennemgang af økonomi
 Helge: Halvårsregnskabet for brugerrådets egen kassebeholdning: minus 412 kr.
Brugerrådet har betalt en halv pcér til medlemmerne.
 Økonomi på Fjordparken Aktivitetscenter v/Janne. Der er udfordringer med at nå
indtægten på cafe/arrangementer, materialer og medlemskort. Vi snakker videre på
det næste møde.
5. Evt.
Der er ønsket en lås til glasværkstedet. Laura sørger for at der bliver bestilt en lås.
Næste møde: onsdag d. 14. august kl. 11.00 – 13.30. Obs vi begynder en halvtime før.

Janne kan ikke deltage på mødet d. 30. oktober – forslag til ny dato: onsdag d. 23. oktober?

