Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Fredag d. 26. april 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

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

Mads

1. Sang
2. Godkendelse af referat.
 Godkendt.
3. Nyt fra formanden
 Intet nyt.
4. Nyt fra Ældrerådet
 Mads er ikke tilstede.
5. Nyt vedr. bygningen AktivitetsCenter Skjern: Orientering og debat
 Tapet
- Janne arbejder på det, har kontakt med Bo.
 Billeder i salen
- Anna Grethe fortæller, at de har haft en snak med Skjern fotoklub, om hvad der
skal være på billederne, fx lyngheden i Dejbjerg. Linda undersøger om der kan
komme en og måle på lyden i salen, og vurdere om det er nødvendigt med
lyddæmpning. Hvis vi ikke skal have lyddæmpning, vil vi gerne have ”blanke”
billeder som i motionslokalet i stedet for lærred. Forslag til motiver, skal holdes
i samme stil som det i motionsrummet, naturbilleder. Der skal nogle planter op
på skabene i salen, Linda uddelegere opgaven.
 Flag til Infobutikken
- Kjeld undersøger om man kan få ”ishusflag” til infobutikken. Både flag og beslag,
2 stk.
 Opslag med brugerrådet ved Infobutik – hvordan går det?
- Alle er med på der står telefonnummer, mail og navn på plakaten. Alle
oplysninger kommer også på hjemmesiden dog uden billede. Må ikke ligges op
som pdf på hjemmesiden.
6. Siden sidst


Spis og dans onsdag d. 3. april kl. 17- 21 Aflyst.
- Der var kun 15 tilmeldinger, der har været for mange arrangementer.
Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30











Tur til Skovhytte onsdag d. 10. april kl. 9
- Det gik rigtig fint, hygge og rundstykker. Klippede grene til påskepynt. Borgerne
nød det, der blev også spillet spil.
Jysk Tøjsalg tirsdag d. 16. april kl. 10 – 14
- Det gik fint, utilfredshed fra sælgers side om at skulle være i salen, han var
blevet orienteret om det inden. Fremadrettet er det i salen, da det fylder for
meget på Torvet.
Sang og kaffe ved koret Morgengry tirsdag d. 23. april kl. 14 – 15.30
- Det gik godt, det var en god dag. Ærgerligt der ikke kom flere, der var solgt 27
biletter. Morgengry vil gerne komme igen.
Uge 17: Sundhedsuge med forskellige aktiviteter på centeret.
- Der har været arrangement med koret morgengry, foredrag ved Birthe Haar om
blinde og førerhunde, eleverne har lavet wellness, og bordcurling.
Mobilpay – hvordan går det?
- Det går rigtig fint, kun en fejl siden 1. april.
Brobyggere – hvornår skal vi sætte det i gang?
- Camilla og Kjeld begynder på projektet til efteråret. Camilla finder en dato hvor
personalet fra Viborg kan komme og fortælle om brobyggerne, en dato i
september. Hjemmeplejen skal også inviteres til møde.

7. Kommende arrangementer/punkter:
Reportosko?


Har vi fået en aftale? Lisette arbejder på det.

Skovhytte torsdag d. 9 maj.



Personale: Camilla
Frivillig: Else

Frivillig dialogmøde d. 14. maj kl. 13.30





Bordopstilling: Erik og Frede.
Invitation: Janne
Dato og tidspunkt på hjemmeside under frivillige: Lisette
Punkter fra Brugerrådet:
- om de vil være bedre til at støtte op om arrangementer.
- Præsentation af brugerrådet, så man ved hvem man kan henvende sig til.
- Støtte op om generalforsamlingen.
- Vi vil gerne have at der står brugerråd på brugerrøddernes navneskilte. Personalet
spørger Niels om han vil ændret.

Grillfest mandag d. 20. maj kl. 17


Menu: Pølser, kyllingespyd og svinemørbrad med bacon. Kartoffelsalat, små
krydderkartofler og salat. Æblekage med makroner og flødeskum.
















Pris: 150 kr. for medlemmer og 175 kr. for ikke medlemmer.
Frivillige: Birgit, Yelva, Else, Kjeld, Benny, Svend, (Lilian). Mødes omkring kl.15
Hvem byder velkommen: Birgit
Personale: Personalet aftaler det på mandag.
Drikkevarer: Benny og Kjeld køber og sælger.
Bordopstilling: Erik og Frede kl. 15
Bordpynt: Karen
Servietter: Else
Musik: Harmonika – Frivillig Ivar + 1. Husk vin – Benny ordner.
Grill og gas: Benny og Kjeld sætter frem.
Grillmestre: Erik (Birgit spørg) Svend Pedersen (Camilla spørg).
Opslag, avis mm: Camilla
Hjemmeside: Lisette
Konkurrence på adgangsbilletten: Yelva sponsorere 3fl vin, Else 1 pose kaffe og 1 æske
chokolade, Anna Grethe 3 æsker chokolade, Karen tager 1 præmie med, Birgit tager 1
præmie med.

8. Nyt fra andre i brugerrådet










Yelva holder ferie hele august.
Kjeld har snakket med Korsholm. Vi kan få et luft gevær med lade anlæg og skydekasse
og en hel skydebane for ca. 20.000 kr. Det kræver hverken våben tilladelse eller
våbenskab. Det skal være ind mod bygningen, hvis det skal foregå udenfor.
Kjeld har været en tur omkring skovhytten og tænker den trænger til maling. Kjeld vil
gerne hjælpe til med at det kommer i gang, snakker med Kirsten personale. Janne
sender mail til Karl Erik mht. køb af maling hertil
Birgit kan ikke komme til næste brugerrådsmøde.
Vi snakker om arrangementerne i juli måned, hvor brugerrådet har en tradition med,
at lave noget én gang i ugen sammen med nogle daghjemsbrugerne, for at aflaste
personalet lidt. Det er vigtigt, det er arrangementer, hvor brugerrådet selv kan tage af
sted med daghjemsbrugerne.
Svend spørg til hjertestarter. Svend snakker med Linda E om hvordan det går med
ansøgningen.
Snak om programmerne og arrangementerne: Måske har vi haft for mange
arrangementer på i foråret.
Snak om de 25kr plus for ikke-medlemmer når der er arrangementer. Beløbet er
besluttet politisk og derfor kan vi ikke ændre på det. Det var en positiv beslutning, at
der blive åbnet op for ikke medlemmer. Før skulle alle være medlemmer for at detlage.

9. Nyt fra personalet
 Personalemødet d. 7. maj er aflyst. Kjeld sletter aftalen.
 Janne vil gerne, vi fortsat har brugerrådsmøderne hver måned, men evt. springe over
mødet i juni og juli måned 2019. Dette er ok for alle.
 Elsebeth er startet lidt op igen, har været her 3 eftermiddage.
 Line er op startet i praktik - jobafprøvning.



Atriumgården – nogen der kunne tænke sig at gøre noget ved den sammen med
Lisette? Der skal skabes mere hygge på flisearealerne, Svend hjælper Lisette.

10. Evt.
 Der skal være møde i næste uge ang. Informationsskærmene, hvor Benny deltager.
 Cafeen holder lukket 1. maj og 5. juni.

Næste møde: torsdag d. 23. maj kl. 9.30 – 12

Venlig hilsen
Janne Nielsen
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.

