Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 23. maj 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

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

Birgit, Benny, Anna Grethe

1. Sang
2. Godkendelse af referat.
 Godkendt
3. Nyt fra formanden
 Formanden er ikke tilstede.
4. Nyt fra Ældrerådet
 Intet nyt.
5. Nyt vedr. bygningen AktivitetsCenter Skjern: Orientering og debat
 Nyt navn til det nye aktivitetslokale: Beslutte i fællesskab - MiniKrea.
 Kjeld arbejder stadigvæk med projektet omkring skydebane. Det skal være udenfor.
Der skal sættes en 40mm tyk plade op, og foran dem skydekasser. Der skal ikke
sikkerhedsnet i siderne. Hagl koster 50-100 kr. for 500 styk, der skal tages ”materiale”
pris for at gå til skydning, det kunne være 1-2 kr. pr skud. Måske kan de lave
skydekasserne i træværkstedet. Kjeld snakker med Bo ang. at sætte træpladerne op
ude ved p-pladsen. Måske Svend har nogle plader, han undersøger det. Kjeld sætter
gang i processen, hvis Bo giver ”grønt lys”.
 Svend har havemøbler i træ som han ikke kan bruge der hjemme mere, han giver dem
til AktivitetsCenteret, så må vi bruge dem hvis vi kan, evt på den store terrasse ved de
blå container. Svend og Kjeld kigger på det sammen.
6. Siden sidst
 Skovhytte torsdag d. 9 maj.
- Det var en rigtig god dag. Der var 4 børn fra børnehaven og en pædagog på
besøg. Vi var derefter over i børnehaven og kigge, daghjemsbrugerne nød det så
meget. Else var med som frivillig og Camilla som personale.
 Frivillig dialogmøde d. 14. maj kl. 13.30
- Det var et godt møde, det gik godt. Der var god snak.
- Snak om prisen for arrangementerne i huset. Vi har forskellige arrangementer
til forskellige priser. Der var flertal på mødet til at vi fortætter på denne måde.

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



- Kunne man flytte den store informations trekant? Vvi tænker over det til næste
møde. Evt. kan den fjernes (afleveres til et andet center) og så finder vi et andet
stykke vægplads, hvor kunne det kunne være muligt for udefrakommende at
hænge deres ting? Men det skal være vores informationer der er i fokus her.
- Ris og ros kasse? Vi prøver det af. Vi sætter en kasse med hul i ved info
butikken, så man har mulighed for at ligge en seddel i. Ris/ros/nye ideer kasse.
Heidi laver denne.
- Rengøring i centeret (de steder der ikke bliver gjort rent i løbet af ugen f.eks.
fodlister, dørkarme, depoter, vægge i caféen): Det bliver foreslået at vi prøver at
lave en dag hvor der er frivillige der hjælper med at gøre rent. Vi prøver at slå
det op som et opslag – Hvem har lyst til at hjælpe med at gøre rent, med
tilmeldingsliste. Beskrive hvad det er der skal gøres rent. Camilla sørge for at
lave opslaget. Det skal være i juni måned.
Grillfest mandag d. 20. maj kl. 17
- Det var sådan en god aften, alle var glade og der var masser af mad, dog
manglede der kartoffelsalat, dette er vi obs. på til næste år (der var kartofler
nok (2 slags), men de fleste ville helst have kartoffelsalat og derfor var der ikke
nok). Vi fik mørbrad, kyllingespyd, og pølser, krydrekartofler, salat og
kartoffelsalat og gammeldags æblekage. Der var solgt 31biletter. Der var
frivillige Harmonika spillere.

7. Kommende arrangementer/punkter:
Reportosko torsdag d 13. juni kl. 10 - 14




Lokale: Salen 2
Personale: Heidi
Frivillige: Ingen frivillige.

Kartoflens dag (lørdag d. 15. juni) fejres onsdag d. 19. juni kl. 11.30 med fællesspisning
på Torvet.










Menu: Nye kartofler med smørsovs, persille og marineret sild.
Pris: 40 kr.
Tilmelding og betaling d. 12. juni.
Personale: Linda E.
Frivillig: Yelva, (Lilian)
Drikkevarer: sælges af personale
Bordopstilling: ikke nødvendig.
Opslag, avis mm: Camilla
Hjemmeside: Lisette

Skovhytten tirsdag d. 18. juni formiddag.



Personale: Kirsten
Frivillige: Yelva (Lilian hvis Yelva ikke kan).

Brugerrådets sommer arrangementer i juli:
Én gang om ugen planlægges et formiddags eller eftermiddagsarrangement for
daghjemsbrugerne. Helts uden personalestøtte – da det er en håndsrækning i en travl
sommerferie periode:








Uge 27:
- Torsdag D.4/7 tur til pakhuset til middag.
- Frivillige: Yelva og Lilian køre. Kjeld vil gerne gå med en kørestolsbruger, hvis
der er behov for det. Karen og Svend vil også gerne hjælpe.
- Personale: 1 personale går evt. også med kørestolsbruger.
- Ingen max personer, der skal blot forudbestilles mad.
Uge 28:
- Tirsdag D.9/7 Kaffe hos Yelva – afgang fra centeret ca. kl.9.
- Frivillige: Lilian, Karen og Kjeld hjælper.
- Personale: Ingen
- Ca. 10 daghjemsbrugere.
Uge 29:
- Onsdag D.17/7 tur ned i byen. Først kaffe i brugsen, derefter kigge butikker. Evt.
køre derned for at have overskud til selve turen nede i byen. Det beslutter vi på
selve dagen.
- Afgang omkring kl.9.
- Frivillige: Else, Karen, Svend, Yelva, Kjeld.
- Personale: Ingen
- Max 7 daghjemsbrugere.
Uge 30:
- Mandag D.22/7 Eftermiddagskaffe hos Lilian.
- Taxa skal ikke hente hos Lilian, den skal hente på centeret som den plejer.
Afgang fra centeret kl.13.30, retur til centeret kl.15.00.
- Frivillige: Yelva og Svend hjælper.
- Max 6 daghjemsbrugere.

Åbent hus fremstød i uge 33




Fredag formiddag d.16/8.
Frivillige: Kjeld vil gerne hjælpe, Kjeld spørg Benny om han også vil med. Kjeld spørg
om busbanden også er interesseret i at være med. I aftaler selv tidspunkt.
Trykke pjecer – når den er opdateret: Personalet – Camilla.

Åbent hus mandag d. 19. august kl. 11.30 – 15:














Besøg sidste år: Mindst 350
Stande og åbne værksteder med salg: Der kommer besked ud til alle frivillige. Alle
stande skal have en repræsentant.
Hjemmesiden: Skal være opdateret med opstarts tidspunkter. Lisette (og Janne ved
behov).
En sidder med hjemmesiden åben, evt. op på stor skærm (eller på skærmen på Jannes
kontor), så der er flere der kan se det. Det bliver evt. Personale der sidder med
hjemmesiden, men Kjeld spørg Bent Mikkelsen om han evt. vil sidde med det og vender
retur til Camilla.
Pjecer skal trykkes: Personalet.
Trykke nye medlemskort i god tid: Personalet trykker dem. Klippe dem ud: I
InfoButikken: Salg i butikken: Svend og Erna som normalt sidder der mandag
eftermiddag.
Salg af medlemskort (I nærheden af butikken) to frivillige:
- Anna Grethe, Else + evt. to mere (personalet spørg)
Rundvisning i huset (ikke 1. sal): Personale og frivillige:
- Karen, Svend, Lilian. Heidi spørg Bodil V fra butik om hun har lyst.
Forplejning: Gratis kaffe og te (55 kander kaffe sidste år). Husk alle kander fyldte fra
starten af. To el-kogekander i gang og vores nye kaffemaskine.
- Muffins og kaffe. (Camilla spørg Mette om hun vil hjælpe med at bage)
Frivillige i caféen: Tre i køkkenet var for lidt, hvis man også skal have lidt pause.
- Yelva spørg de frivillige i køkkenet om de vil hjælpe, gerne 4-5 stykker.
Daghjemmet:
- Personale

Høstfest onsdag d. 11. september kl. 17.


Musik: Benny snakkede om overraskelse, vi høre ham ad.

Udstilling juli, august, september



Egne hold.
Yelva har kontakten

8. Nyt fra andre i brugerrådet
 Der bliver spurgt til om vi har et smykke hold. Der er ikke smykkehold i Skjern, men
der er et smykkehold i Tarm. Måske Anne Grethe som har holdet i Tarm har lyst til
også at have et hold i Skjern, Karen vil undersøge det.
9. Nyt fra personalet
Forslag om at lukke Center Nyt ned
 Center Nyt udkommer to gange om året. Er primært en personaleopgave + 1 frivillig.
- Der laves ikke centernyt fremover. Men vi lavet en A4 med årets arrangementer
som medlemmerne kan få i InfoButikken.



Hvad er vigtigt for dig dag d. 6/6, et nyt tiltag fra fagchefen. Personalet laver en stand,
hvor vi har fokus på – hvad er vigtigt for dig.

Hjælp vedr. personalemøder. Vi vil gerne bede om, at I låser huset af hver gang.
 Tirsdag d. 4. juni kl. 11.45 – 16: Yelva
 Tirsdag d. 27. august kl. 11.45 – 16: Svend
 Tirsdag d. 1. oktober kl. 11.45 – 16: Benny
 Tirsdag d. 12. november kl. 11.45 – 16: Benny
 Tirsdag d. 3. december kl. 11.45 – 16: Yelva
10. Evt.
 Intet herunder.
Næste møde: torsdag d. 8. august 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.

