Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 10. januar 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern. Lokale: Salen 2
Afbud

Bente Marie.

1. Sang
2. Godkendelse af referat.
 Godkendt
3. Nyt fra formanden
 Intet Nyt.
4. Nyt fra Ældrerådet
 Ældrerådet har fået udarbejdet en ny Pjece, Ellers intet nyt.
5. Nyt vedr. AktivitetsCenter Skjern: Orientering og debat
 Nyt speciale daghjem: AktivitetsCenter Skjern 1. sal.
 Specialedaghjemmet på 1. sal er forsinket, ca. 1 mdr. Vi begynder at flytte ind i
uge 4, hvor der skal indrettes og gøres hyggeligt inden der kommer
daghjemsbrugere pr. 4. februar 2019.
 Der er modtaget 12.500 kr. fra Velux fonden til indretning af udeværksted og terrasse.
Tak til Jacob for indsatsen.
 Janne og Jacob var ude og modtage pengene lige før jul. Tanken er at der skal
gøres noget ved Atriumgården og den store terrasse udenfor. Janne påtænker
der skal inddrages flere forskellige parter. Et forslag er at der måske kunne
laves krydderurter på terrassen som var åben for alle i byen. Janne foreslår, at
der laves en arbejdsgruppe. Keld vil gerne deltage i arbejdsgruppe, og Lisette
deltager som personale repræsentant. Der skal finde nogle stykker fra det åbne
tilbud, og evt. nogle ude fra byen. Janne indkalder til møde først i marts.
6. Siden sidst
Pileflet torsdag d. 15. november 9 – 12



Det var rigtig godt, meget dygtig underviser. Der var 8 deltager.
Det blev aftalt, at der skulle være pileflet igen i foråret. Personalet arrangerer dette.

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

Foredrag med Svend Åge Steffens ”Mit liv fra Sønderjylland til Vestjylland og det ind
imellem” d. 19. november kl. 14
 Det var et rigtig godt foredrag, meget interessant. Et foredrag man blev grebet af. Der
var ca. 25 deltagere.
 Mange tak for den fine og sjove plakat, som Svend Åge overrakte til huset.
Sønderjysk kaffebord med salgsdag torsdag d. 22. november kl. 13.30 – 15.30 i sal 1 og
2.
 Det gik rigtig godt, der var meget ros. Der var godt salg i boderne. Det manglede, at
dem som ikke havde billet kunne komme ind og kigge og købe i boderne. Der var ca. 50
deltagere.
Borgermøde om ny ældrepolitik mandag d. 26. november kl. 16 – 18 i salen.
 Det var et fint møde, det fungerede fint. Det kunne være lidt svært at høre hinanden.
 Der var en 8-10 stykker som havde Gluten og laktose allergi så de ikke kunne spise af
det som blev serveret, kun af frugten. Måske man skal være obs. på det. Det var ikke os
der stod for tilmeldingen og forplejning. Kun for det praktiske den dag.
Juletur til Herning centeret tirsdag d. 27. november 2019
 Det var en rigtig dejlig tur. Dog var der ingen sæder i bilen da den skulle hentes. Vi kan
ikke kræve at der er sæder i bussen, så vi må komme i god tid, så vi selv kan sætte dem
i. Alternativt må vi låne bussen et andet sted. Måske handicap og psykiatri eller
sundhed omsorg har en bus vi kan låne. Dog skal man være obs. på hvilke kørekort der
skal bruges for at køre bussen.
Julefrokost mandag d. 3. december 11.30
 Det gik rigtig godt. Det var en dejlig og hyggelig dag. Det blev afholdt på torvet, hvilket
fungerede rigtig godt. Der var godt 50 deltagere.
Tur til skovhytten torsdag d. 6. december
 Gudrun var med i skovhytten, sammen med personale Kirsten og Ria. Der blev bagt
småkager og brunkager. Det var rigtig hyggeligt. Der var 6 mand i alt.
7. Kommende arrangementer/punkter:
Liste over forskellige idéer til musik og underholdning
 F.eks.: Musikeren fra frivilligfesten kan spille til en aften. Ole Lindskov – spillemand,
countrymusik. Detderdur. Der er afleveret mange gode forslag, der bliver lavet en liste
(vedhæftet dette referat)
Skiftende udstillinger:
 Januar, februar, marts 2019: Charlotte Fendsten (Yleva har kontakten).
 April, maj, juni 2019: Lilly Nørum (Ylva har kontakten)
 Juli, August, september: Egne hold (Ylva har kontakten)
 Oktober, november, december 2019: Bente Andersen (Ylva tager kontakt)

Skovhytten d. 16. januar 2019 formiddag
 Personale: Camilla og elev Lotte
 Frivillig: Lilian
Generalforsamling tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 14.
 På valg er: Gudrun – modtager ikke genvalg, Else – modtager valg og Birgit –modtager
valg, samt suppleanterne Bente Marie – modtager ikke genvalg og Ylva – modtager
genvalg.
 Forplejning: Boller med pålæg. Boller fra Åkanden. Ylva køber pålæg. Personalet
bestiller boller.
 Dirigent: Otto
 Opslag og avis: Janne
 Vi har lavet en plakat. Der beskriver brugerrådets rolle.
 Bordopstilling: Mads, Benny, Keld.
 Deltagere: Gudrun, Else, Birgit, Ylva, Lillian, Anne Grethe, Mads, Benny og Kjeld
 Personale: Camilla og Janne
 Vi mødes kl. 13.00
Skovhytten mandag d. 4. februar 2019 formiddag
 Personale: Elsebeth og eleven
 Frivillig: Lilian.
Seniorshop tirsdag d. 19. februar kl. 14 – 15.30
 Frivillige: Birgit
 Der kan være brug for at daghjemsbrugerne får en hånd til at kigge og få prøvet tøjet.
Fællesspisning med Citrondrengen tirsdag d. 26. februar kl. 11.30
 Frivillige: Yelva, Anne Grethe, Lilian, Benny, Keld, Else.
 Personale: Camilla og Janne
 Hvornår skal vi mødes: kl.10.00
 Menu: Anne Grethe og Else snakker med Camilla tirs. 15/1.
 Pris: 150 kr + 25kr for ikke medlemmer.
 Bordpynt: Else sørge for servietter og blomster til vaser med enkelt blomst i.
 Drikkevarer: Benny og Kjeld.
 Bordopsætning: Vores nye frivillige?? kl. ? Camilla står for at kontakte.
 Opslag i avisen og kulturnaut: Camilla
 Opslag på hjemmeside, facebook og på centeret: Lisette
 Lave billetter: Personalet
 Opfølgende kontakt til Citrondrengen: Camilla.
 Sende invitation til brugerrådet i Tarm: Janne (er gjort – der kommer 5).
Kaffe og sang torsdag d. 21. marts kl. 14
 Hvem skal evt. spille: Kjeld kontakter og undersøger pris på Ellen og Conny.
Idéer til Studietur onsdag d. 13. marts 8 – 16
 Hvilket aktivitetscenter skal vi besøge: Inge forslag. Janne, Camilla og Sonja planlægger.

Kommende brugerrådsmøder i Skjern:
Torsdage kl. 9.30 – 12:
 21. februar
 28. marts
 25. april
 23. maj
 20. juni
 8. august
 26. september
 24. oktober
 21. november
 12. december
8. Nyt fra andre i brugerrådet
 Der tales om info-skærme. Der skal købes nye, Benny vil gerne hjælpe med at få det op
og stå. Lisette skal spørges om hun vil med indover. Der skal undersøges om vi har
indkøbsaftaler osv.
9. Nyt fra personalet
Vi har fået ansat Heidi Schmidt pr. 2. januar 2019
 Velkommen.
Ønske om kaffemaskine fra 1 forening, der låner vores hus.
 Beslutning: Der købes en stor kaffemaskine til cafe køkkenet. Den skal ikke stå i
anretter køkkenet. Der er ikke for meget plads i forvejen. Kaffe-kolberne låses inde, så
de kun kan bruges ved aftale med personale. Hvis foreningerne selv har kaffe med, skal
de også selv medbringe fløde, sukker osv. Camilla sørge for den bliver indkøbt. Vi
benytter selv kun kaffemaskinen ved større arrangementer. I dagligdagen benyttes
kaffeautomaten.
Vil I hjælp med at holde huset åbent, når vi holder personalemøde i år?
 Tirsdag d. 5. februar kl. 11.45 – ca. 16: Anne Grethe
 Tirsdag d. 5. marts kl. 11.45 – ca. 16: Yelva
 Tirsdag d. 2. april kl. 11.45 – ca. 16: Lilian
 Tirsdag d. 7. maj kl. 11.45 – ca. 16: Kjeld
Resten planlægges på et senere møde.
 Tirsdag d. 4. juni kl. 11.45 – ca. 16:
 Tirsdag d. 27. august kl. 11.45 – ca. 16:
 Tirsdag d. 1. oktober kl. 11.45 – ca. 16: Benny
 Tirsdag d. 12. november kl. 12.00 – Lukke helt ned: Benny
 Tirsdag d. 3. december kl. 11.45 – ca. 16:

10. Evt.
 Vi skal være obs på tonen og sprogbrug, når vi repræsentere centeret og/eller er
frivillig her. Italesættes på frivillig dialog mødet.
Næste møde: torsdag d. 21. februar kl. 9.30 - 12

Venlig hilsen
Janne Nielsen
Aktivitet Syd
Ringkøbing-Skjern Kommune

Idéer vi skal huske:







Dilettant
Ny musik forslag Lise og Jørn Esbjerg.
Forslag til udflugt til med brugerne – kommune plantagen. Fine stier og overdækket.
Skavenhus – man kan komme helt ned til vandet nu.
Foredragsholder: Torkild Brunsberg ” Mine 27 post numre”

