Referat

Brugerrådsmøde Fjordparken Aktivitetscenter
Mødedato

Onsdag d. 14. august 2019
Mødetid

kl. 11.00 – 14
Mødested

Fjordparken Aktivitetscenter, salen
Afbud

Referat d. 14. august 2019
1.Godkendelse af referat.
 Godkendt
2. Nyt fra formanden
 Flere informationer fra Frivillig Vest. Grethe sender det altid rundt til brugerrådet.
3. Evaluering siden sidst
 Ingen arrangementer siden sidst.
4. Kommende arrangementer
Åbent hus d. 21. august kl. 10 - 12
 Der kommer annoncer i avisen. Kommunens logo fylder desværre alt for meget i
annoncen. Det står øverst i stedet for vores navn.
 Grethe har sat det på facebook.
 Laura har sat det under kommunen informerer.
 Personalet søger for gratis kaffe og brød bakeoff rundstykker, smør og marmelade.
Laura bestiller 200 rundstykker.
 Vi mødes kl. 9 (Alice kommer senere).
 Forplejning: Hanne
 Rundvisning: Grethe, Margery, Helge og Janne.
 Sælge medlemskort: Laura
 Tove og Betty står ved stand
 Udstilling/Stande: Laura og brugerrådet arrangere det.
 Stand til vores programmer og tælle dem op.
 Tai-ji Qi Gong kommer (9.30) og har en stand. Ole Lund vil gerne starte et hold op.
 Dele flyers ud vedr. åbent hus i uge 33. Brugsen: Grethe. Lidl: Alice. Kvickly: Margery. I
tæller op hvor mange flyers der deles ud.
 Grethe har lavet en fin flyer.
 I kan ringe hvis I har brug for flere flyers.
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 giver beskeden til gruppen
denne dag – håndhæves på banko efter d. 29. august. Det er lagt op på skærmen.

Virksomhedsbesøg
D. 2. september 2019: Linka Energy, Nylandsvej 38, 6940 Lem
 Vi kører kl. 13.40
 Personale: Laura
 Frivillig: Helge
D. 7. oktober 2019: Eagle Burgmann, Odinsvej 1, 6950 Ringkøbing kl 14.
 Alle kører selv
 Personale: Laura
 Frivillig: Helge
Rejsebeskrivelse Thailand torsdag d. 5. september kl. 14 – 16
 Frivillige: Alice, Margori,
 Grethe sørger for at vinen er klar
 Kaffe og brød: Laura bestiller.
 Grethe spørge Arne om han vil hjælpe med at gøre det nemt at bruger projektor – med
de stik vi mangler. Laura beder Skjern om at sende et billede af deres stik.
Besøg på VV museet i Ulfborg torsdag d. 12. september
 Frivillig: Margery står for det.
 Hanne kan køre.
 Afgang kl 13.30
 Pris: Margery finder prisen
 Tilmeldingsliste og opslag: Grethe
 Betaling ved tilmelding til personalet som vanligt.
Banko d. 19. september:
 Afløser for Bodil: Alice
 Ellers som vanligt
Høstfest d. 3. oktober kl. ?
 Menu: Forslag: gammeldagsoksesteg med waldorfsalat, kartofler, perleløg + dessert
Abrikostrifli. Grethe taler med køkkenet.
 Pris: 135 for medlemmer og 160 kr. for ikke medlemmer.
 Musik: Karen Graakjær (Helge undersøger).
 Frivillige: Alle kommer
 Mødes kl. 10
 Personale: Daghjemsbrugerne fra Torvet deltager.
 Bordpynt: Helges kone
 Drikkevarer: Brugerrådet har selv øl og vin på lager.
 Opslaget kunne også uddeles i ældreboligerne.
5. Nyt fra aktivitetsleder og medarbejder repræsentant
 Karin Stage er begyndt d. 1. august på ”Torvet” 24 timer pr. uge.








Der er sat lås på døren til glasværkstedet. Nøglerne bliver kun lånt ud til de frivillige på
holdene og Alice på KOL holdet.
Arbejdet i Atriumgården er påbegyndt. Udeværkstedet er ved at være færdig.
Høstfest på Ældrecenteret. De ønsker at få det op på vores skærm. Invitationen
kommer også over i alle ældreboligerne. Vi vil kun have vores egne opslag på skærmen,
men vil gerne lave et område til ”andre tilbud”. Janne undersøger om vi kan bruge
tavlen ved køkkenet.
Fra næste uge er alle tilbage fra sommerferien.
Janne og Iver fra Ældrerrådet foreslår brugerrådet, at der deltager et
ældrerådsmedlem på brugerrådsmøderne. Det er en god indgangs vinkel til udvalget
mm. Brugerrådet vil gerne være med til dette.

6. Gennemgang af økonomi
 Økonomi på Fjordparken Aktivitetscenter v/Janne. Der er udfordringer med at nå
indtægten på cafe/arrangementer, materialer og medlemskort. Vi snakker en del om
dette. Janne
 Brugerrådet har modtaget en ansøgning om Højskolesangbøger med stor skift. Vi vil i
første omgang prøve at søge ved Y – mens club elle Lions. Margery vil gerne lave en
ansøgning til dem.
5. Evt.
Næste møde: onsdag d. 25. september kl. 11.30 – 14.00: Margery og Helge kommer ikke.

