Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 21. februar 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

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

Else

1. Sang
2. Velkommen til nye medlemmer. Brugerrådet konstituerer sig med formand og
næstformand.
 Formand: Birgit
 Næstformand: Benny
3. Godkendelse af referat.
 Punktet med kaffemaskine køb fra sidst diskuteres, det besluttes fortsat at vi køber
kaffemaskinen som først aftalt, så foreningerne som kommer efter lukketid selv kan
lave kaffe.
 Referatet Godkendt
4. Nyt fra formanden
 Kunne vi være bedre til at brede ud når vi har arrangementer. Kunne det sættes på
Skjern up´date? Vi hjælpes ad med at huske folk på, at de skal kigge på hjemmeside,
facebook, opslag og InfoButikken i huset, hvis man har interesse i arrangementer.
Måske det kunne deles på facebook siden 6900 Skjern (Lisette?).
5. Nyt fra Ældrerådet
 Mads fremviser den nye pjece fra ældrerådet.
 Der opfordres til at man melder sig til seniormøderne, det forgår flere steder. Emen:
Fokus på det gode hverdagsliv.
6. Nyt vedr. AktivitetsCenter Skjern: Orientering og debat
 Nyt speciale daghjem: AktivitetsCenter Skjern 1. sal. Indvielse onsdag d. 27.3. 2019 kl.
14.30 – 16.30.
 Janne fortæller lidt om det nye daghjem, det er åbnet og de er så småt begyndt at tage
bruger ind.
7. Siden sidst
 Skovhytten d. 16. januar 2019 formiddag
- Det var en hyggelig tur, vi kiggede i gammel billedblade, bagte boller og der var
fire daghjemsbrugere med, Elev Lotte, Frivillig Lilian og personale Camilla.
Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30



Generalforsamling tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 14.
- Det skal huskes, at dem man kan stemme på stiller sig op og siger deres navn, så
man ved hvem man kan stemme på. Det skal gøres tydeligt hvem der stiller op.



Skovhytten mandag d. 4. februar 2019 formiddag
- Der var to daghjemsbrugere med, frivillig Lilian og elev Kirsten. Der var
hyggeligt.



Seniorshop tirsdag d. 19. februar kl. 14 – 15.30
- Hvis bare der havde været flere deltagende havde det været rigtig godt. Der var
mange som ikke vidste det. Det havde ikke været nødvendigt med en frivillig,
men det var rigtig dejligt at Birgit var der.

8. Kommende arrangementer/punkter:
Fællesspisning med Citrondrengen tirsdag d. 26. februar kl. 12
 Frivillige: Yelva, Anne Grethe, Lilian, Benny, Keld, Else.
 Personale: Camilla, Peder 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: Lennard & Frede.
 Opfølgende kontakt til Citrondrengen: Camilla.
 Sende invitation til brugerrådet i Tarm: Janne (er gjort – der kommer 5).
Tirsdag d. 12. marts kl. 9: Tur til Skovhytte
 Frivillige: Lilian
 Personale:
Kaffe og sang torsdag d. 21. marts kl. 14 – 15.30
 Hvem skal spille: Ellen og Conny spiller. Koster 1400 kr. Keld booker dem, og giver
besked til Camilla om hvad de spiller på.
 Pris: 75kr
 Kaffe: Camilla spørg Mette om hun vil bage, Mette må bestemme hvad det skal være.
 Frivillige: Benny, Yelva, Birgit, Kjeld (kommer godt kl.14). Mødes kl.13
 Drikkevare: Yelva laver kaffe
 Bordpynt: Spørge Else om hun vil stå for servietter
 Bordopstilling: Lennard og Svend.
 Opslag, billetter, avis, kulturnaut, Skjern update: Camilla
 Hjemmeside, arrangementsoversigt og facebook: Lisette

Studietur onsdag d. 13. marts 8 – 16
 I har modtaget invitation – husk tilmelding.
Spis og dans onsdag d. 3. april kl. 17- 21 planlægges














Frivillige: Lilian, Yelva, (Kjeld, Karen), Svend.
Personale:
Hvornår skal vi mødes?
Menu: Evt hamberryg ? Camilla snakker med Else og Anne Grethe.
Musik: Vi tager udgangspunkt i vores nye oversigt. Kjeld kontakter Lise og Jørgen.
Pris: 150 + 25kr for ikke medlemmer.
Bordpynt: Camilla spørg Else.
Drikkevarer: Benny og Kjeld.
Bordopsætning: Frede og Niels.
Opfølgende kontakt til musikken:
Opslag, billetter, avis, kulturnaut, Skjern update: Camilla
Hjemmeside, arrangementsoversigt og facebook: Lisette

Tur til Skovhytte onsdag d. 10. april kl. 9
 Frivillige: Yelva
 Personale:
OBS Sang og kaffe ved koret Morgengry tirsdag d. 23. april kl. 14 – 15.30





Vi har fået dette tilbud for koret Morgengry som øver sig på Seniorgården 1 gang om
ugen. De er ca. 50 – 60 personer i koret (deres pris er blot kaffe og kage.)
Pris: 75kr
Opslag, billetter, avis, kulturnaut, Skjern update: Camilla
Hjemmeside, arrangementsoversigt og facebook: Lisette

Dato for årets frivillig infomøde





14/5-19. kl.13.30
Bordopstilling OBS Camilla kontakter.
Invitation: Janne
Dato og tidspunkt på hjemmeside under frivillige: Lisette

9. Nyt fra andre i brugerrådet
 Der spørges til hvorfor priserne er dyrere når der skal printes på den lille printer end
den store. Janne forklare at udgifterne til printer patroner er meget dyrere, og derfor
er prisen meget højere end på den store printer. Den lille printer er kun købt til
nødstilfælde på computerholdene. Der opfordres kraftigt til at bruge den store printer.






Der snakkes om udsmykning af gangarealerne, Janne fortæller at der er et projekt i
gang med tapet ved de forskellige værksteder.
Kontakt til Strandbygaard – Anne Grethe til evt. pynt på væggene i salen.
Snak om Hjertestartere. Personale Linda E er ved at søge om det og undersøge de
forskellige muligheder. Mads fortæller at hjerteforeningen laver gratis kurser heri.
Ønske om at holde et brugerrådsmøde ude i skovhytten. Janne Booker.

10. Nyt fra personalet
 Informeret om Elsebeth er sygemeldt.
 Vi har været lidt presset på personalefronten med sygdom og kurser.
11. Evt.
 Intet
Næste møde: torsdag d. 28. marts 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.
Der er styr på underholdning til Høstfesten – Benny.

