Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 28. marts 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

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

Anna Grethe og Mads

1. Sang
2. Godkendelse af referat.
 Godkendt.
3. Nyt fra formanden
 Intet nyt.
4. Nyt fra Ældrerådet
 Mads ikke tilstede.
5. Nyt vedr. bygningen AktivitetsCenter Skjern: Orientering og debat


Tapet i gangen:
Er sat i værk. Det skal ligne en udendørsgade, der skal tapet op og males så
værkstederne ligner huse.



Foto/billeder i salen:
Anne Grethe havde snakket med Skjern fotoklub. Janne tager kontakt til Anna Grethe.
Der findes lydbilleder – nogle der kan hjælpe på akustikken, måske det kunne være
noget. Janne vil undersøge og følge op.
Billederne fra salen, de tre grå, flyttes fra salen og ud på gangen – evt. der hvor der skal
være grå mursten (først når tapetet er sat op).



Skal vi beholde dette punkt på dagsorden.
Ja det er fint at have punktet på, nogle gange er der meget andre gange knap så meget.



Terrasse udenfor:
Der skal gang i processen omkring terrassen, Kjeld, Svend og Lisette er en del af det.
Janne vil indkalde til møde.

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

6. Siden sidst


Fællesspisning med Citrondrengen tirsdag d. 26. februar kl. 11.30:
Det gik rigtig godt. Der var ca. 67 deltagere. Vi skal huske at bordene skal vendes mod
musikken, så der ikke er nogen som sidder med ryggen til, men alle kan se til siden. Vi
skal fremover have sluttidspunkt på opslagene.



Tur til skovhytten tirsdag d. 12. marts kl. 9:
Lilian og Elev Camilla Poulsen var der ude. De lavede kryds og bolle spil på træstubbe,
og malede på sten.



Studietur onsdag d. 13. marts 8 – 16:
Det var en rigtig god tur.
Bussen var ikke for god, der var for lidt plads til benene, og nogle sæder var våde. Obs.
det evt. skal være en anden bus næste gang. Skal vi evt. bruge Folmann busser næste
gang.
Der var først foredrag og derefter rundvisning. Nogle synes foredraget var mest for
personalet, ikke så relevant og andre synes det var rigtig godt. Der var ikke så meget
aktivitets inspiration.
Brobyggerne, ensomheden bekæmpes var et spændene emne at høre om.
Der har været lignende projekt i rksk kommune, alle hjemmepleje er blevet undervist i
at spotte ensomme ældre. Der blev søgt puljemidler som ikke blev godkendt, der er ved
at blive søgt igen.
Janne fortæller om aflastning i eget hjem, som praktiseret på specialedaghjemmet i
tarm.
Kjeld kender en som gerne vil være en del af et ”frivillig-brobygger” team, måske der
skal laves et samarbejde med hjemmeplejen. Man starter evt. som besøgsven hos den
ensomme ældre og sluser borgeren ind på aktivitetscenteret.
Janne kontakter Lone leder fra Skjern hjemmepleje, om det kunne være et projekt de
vil være med. Kjeld vil gerne være med i en arbejdsgruppe omkring at få projektet op
at stå sammen med Camilla. Camilla og Kjeld står for at få arrangeret en inspirations
dag, hvor vi invitere hjemmeplejen.
Ski-skydning – set på studietur:
Keld synes det var en spændene aktivitet med ski-skydning som de havde i Viborg.
Kjeld vil gerne undersøge og følge op om det kunne være spændene at have her i huset.
Keld tager kontakt til Viborg og Korsholm.



Kaffe og sang torsdag d. 21. marts kl. 14 – Blev aflyst:
Der var kun solgt 10 billetter.



Besøg af Mette Frederiksen fredag d. 22. marts:
Det gik godt, der var godt 100 deltagere. Vi kunne godt have ønsket, at hun var rundt
på værkstederne. Det var en god artikel i avisen bagefter. Det var godt med positiv
omtale omkring centeret.



AktivitetsCenter Skjern 1. sal. Indvielse onsdag d. 27.3. 2019 kl. 14.30 – 16.30:
Det gik fint. Det er blevet godt deroppe.

7. Kommende arrangementer/punkter:
Spis og dans onsdag d. 3. april kl. 17- 21.
 (Solgt 15 + 8 på ”vente”liste, min 30 for at løbe rundt) – Aflyses! Der skal stå minimums
antal deltagere på opslagene fremover.
 Camilla aflyser bordopsætning: Frede og Niels.
 Kjeld aflyser musikken.
Tur til Skovhytte onsdag d. 10. april kl. 9
 Frivillige: Yelva
 Personale:
Jysk Tøjsalg tirsdag d. 16. april kl. 10 – 14
 Lisette har planlagt dagen.
 Frivillige: Der er ikke nødvendigt  men I er meget velkommen.
Sang og kaffe ved koret Morgengry tirsdag d. 23. april kl. 14 – 15.30









Vi har fået dette tilbud fra 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: 50kr for medlemmer. 75kr for ikke-medlememer.
Opslag, billetter, avis, kulturnaut, Skjern update: Camilla
Hjemmeside, arrangementsoversigt og facebook: Lisette
Kage: Mette Frivillig i køkkenet bager kage hertil, der købes småkager.
Kaffe og dække bord: Karen, Svend, Else og Lilian.
Bordopstiller: Camilla finder ud af det.
Salg af øl og sodavand: Benny og Kjeld.

Uge 17: Sundhedsuge med forskellige aktiviteter på centeret.


Linda E har lavet et program for hele ugen, det kommer op at hænge.

Dato for årets frivillig infomøde






14/5-19. kl.13.30
Bordopstilling: Erik og Frede.
Invitation: Janne
Dato og tidspunkt på hjemmeside under frivillige: Lisette
Punkter fra Brugerrådet:
- Vil gerne bede de frivillige om at støtte op om/reklamere for vores arrangementer.
- Præsentation af brugerrådet, så man ved hvem man kan henvende sig til.

- Opfordre til at støtte op om generalforsamlingen.
8. Nyt fra andre i brugerrådet
 Fastelavnsboller/muffin er lige små nok. De må gerne laves lidt større. Kjeld giver
besked til Mette. Hvis daghjemsbrugerne ikke kan spise det hele, kan de måske tage
dem med hjem. Det er rigtig lækre kager.
 Kaffe: Bliver koppen fyldt op? Flere har vist Yelva, at kopperne nogle gange kun bliver
fyldt halvt op. Personalet tjekker maskinen.
 På hjemmesiden står der navne på brugerrødderne. Der er telefonnumre ved
formanden. Benny foreslår at der står navn og email på alle brugerrødderne. Alle er
med på det. Lisette rette hjemmesiden.
 InfoButik: Vi vil stadig gerne have et vindue ud mon indgangen. Det er et ønske. Der er
ikke umiddelbart økonomi til det.
 Janne har set beslag på væggen, hvor man kan sætte flag i (Ved Røde Kors butikken),
for at gøre opmærksom på at Infobutikken er åben. Kjeld undersøger hvor det kan
købes og hvad det koster.
 Vi vil gerne have at der står brugerråd på brugerrøddernes navneskilte. Personalet
spørger Niels om han vil ændret.
 Skulle vi evt. til at have besøg af en der sælger sko? Reporto kontaktes for evt besøg.
Måske vil Lisette tage opgaven? Kontakt info 22312110. Det skal gerne være nu her, så
der kan købes sommersko.
9. Nyt fra personalet
 Janne udvidet ansvarsområde.
 Ansættelse af ny servicemedarbejder pr. 1 maj, da Karl Erik stopper.
 Demensdage på Aktivitetscenter Skjern 26. september over middag. Vi kan tjene penge
på at sælge kaffe og brød – hvis vi vil stå for det. Det vil vi gerne. Der sættes kryds i
kalenderen.
 Vi har fået et tilbud om harmonikamusik til vores Ålegilde. Det vil vi gerne.
 Fra 1 april kan der betales med mobilepay til både materiale, arrangement og medlem.
Der skal skrives i bemærkningsfeltet, hvad man har betalt til. Dette er meget vigtigt.
10. Evt.


Vi aftaler at der skal laves et opslag over brugerrådet ved Infobutikken. Det bliver lavet
A3 ramme på gangen. Camilla laver en fin plakat med brugerrådsmedlemmerne +
brugerrådets formål (står i vedtægterne).

Næste møde: torsdag d. 25. april kl. 9.30 – 12 – ændres til fredag d. 26. april kl. 9.30 - 12

Aktivitet Syd
Ringkøbing-Skjern Kommune

Idéer vi skal huske:





Dilettant
Forslag til udflugt til med brugerne – kommune plantagen. Fine stier og overdækket.
Skavenhus – man kan komme helt ned til vandet nu.

