Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 8. august 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

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

Svend og Mads

Referat d. 8. august 2019
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
 MiniKrea er taget i brug, pt er der skind syning og EDB.
 Der er kommet tapet op i gangen, det er blevet rigtig fint. Der kommer lidt mere op
nede for enden af gangen.
 Nu da der er kommet tapet op på den lange gang, kan vi få bestilt skilte til
værkstederne.
 Der skal males på den sorte væg ved malerværkstedet. Penselstrøg i forskellige farver
gerne brede strøg, dette vil Karen godt sørge for.
 Fliserne på terrassen ligger ikke ordentligt, der er stort mellemrum mellem dem. Janne
har talt med Bo, der er ved at tale med firmaet.
 Terrasse-projektet: Der er nedsat en gruppe til at komme med ideer og planlægning til
hvad der skal ske ude på terrassen. Nogle af forslagene kunne være Krydderurter, et
ude køkken, nogle bænke, og et ude værksted. Planlægningen kan fint begynde nu her,
selvom udførslen måske først bliver næste år ( nu da vi skal afvente i forhold til fliser).
6. Siden sidst
Hovedrengøring i juni
 Gik så fint, det kunne man sagtens invitere til igen. Positiv stemning, ca 12 mand mødte
op og hjalp.
Skydebanen er taget i brug

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



Den er blevet brugt et par gange. Det går rigtig fint, en rigtig god aktivitet. Der er ikke
lagt noget fast hold/tidspunkt endnu, men Kjeld vil prøve at arbejde videre med det.
Der kan være fire på et hold, man køber en pose med 10 hagl, og en skydeskive til 5kr.

Reportosko torsdag d 13. juni kl. 10 - 14


Det gik rigtig godt, han vil gerne komme tilbage senere på året/til næste år.

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


Det gik rigtig godt, der var god stemning. Husk evt til næste år at der skal være kolde øl
og sodavand.

Skovhytten tirsdag d. 18. juni formiddag.
 Det var en god formiddag, nogen var på gå-tur hen til det nye byggeri, Greneparken.
Brugerrådets arrangementer i juli:
 Uge 27: Torsdag D.4/7 tur til pakhuset til middag.
- Det var en god tur, det praktiske fungerede fint.
 Uge 28: tirsdag D.9/7 Kaffe hos Yelva – afgang fra centeret ca. kl.9.
- En rigtig god formiddag.
 Uge 29: onsdag D.17/7 tur ned i byen.
- Der blev drukket kaffe og handlet, dejlig formiddag.
 Uge 30: mandag D.22/7 Eftermiddagskaffe hos Lilian.
- En dejlig eftermiddag.
7. Kommende arrangementer/punkter:
Åbent hus fremstød i uge 33




Fredag formiddag d.16/8.
Frivillige: Kjeld, Benny og Karsten.
Pjecerne er trykt. Både busbande og aktivitetscenter.

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








Stande og åbne værksteder med salg
Hjemmesiden er opdateret.
En sidder med hjemmesiden åben, på skærmen på Jannes kontor så der er flere der kan
se det: Det bliver Bendt Mikkelsen. Camilla Kontakter Bent og aftaler de sidste.
Pjecer der er trykt 400 stk. til brug ved Åbent hus fremstød og Åbent hus.
Medlemskortene er blevet trykt og klippet.
InfoButikken: Salg i butikken: Inger og Erna som normalt sidder i butikken har sagt ja
til at sidde den dag.
Salg af medlemskort (I nærheden af butikken) to frivillige: Anna Grethe og Else.







Rundvisning i huset (ikke 1. sal): Personale og frivillige: Karen, Svend, Lilian, og Bodil
V.
Forplejning: Gratis kaffe, te (55 kander kaffe sidste år). Husk alle kander fyldte fra
starten af. To el-kogekander i gang og vores nye kaffemaskine.
Der er bagt 600 muffins som ligger i fryseren.
Frivillige i caféen: Vibeke M, Anne Marie M, Gurli. Anne Lise hjælper til.
Daghjemmet: Personale

Tur til skovhytten mandag d. 26. august kl. 9



Personale:
Frivillige: Karen

Seniorshoppen onsdag d. 4. september kl. 10 – 13


Til orientering

Høstfest onsdag d. 11. september kl. 17.
















Musik: Mandskoret synger ca. 30 min omkring kl.19 (Benny har aftale med dem). Øl og
Sodavand når de er færdige med at synge, omkring 20 personer. Der spilles musik på
anlægget for resten.
Menu: Klassisk kalvesteg med kartofler, flødesvampesauce og grønne bønner med
Bacon (helst andet tilbehør inden for samme pris, evt. waldorfsalat, tyttebær) Dessert
abrikos trifli.
Pris: for medlemmer 150kr. og for ikke medlemmer 175kr.
Frivillige: Birgit, Else, Kjeld, Benny, Lilian, Karen ved behov. (Evt Yelva – giver besked i
næste uge)
Mødes kl: 15.30
Hvem byder velkommen: Birgit.
Personale: bliver aftalt mandag d.12/8.
Drikkevarer: Benny og Kjeld.
Bordopstilling: Erik og Niels.
Bordpynt: Karen og Else tager i naturen og finder pynt.
Servietter: Daghjem folder, Else køber.
Opslag, avis mm: Camilla
Hjemmeside: Lisette

Demensdag torsdag d. 26. september kl. 13 -17.15
Demensdag på Aktivitetscenter Skjern 26. september over middag, hvor vi sælger kaffe og
brød fra caféen (normal pris).




Frivillige hjælper i køkken med at lave og sælge kaffe og brød: Yelva, Benny, Birgit,
Lilian, Kjeld ved behov. Der skal være kaffe i kanderne. (Camilla tjekker om Mette vil
bage).
Der kommer ca. 200 besøgende.



Det begynder kl. 13 og slutter 17.15 hvor der skal ryddes op. Det største ryk-ind til
kaffe er imellem kl. 14.30 – 15.30 (der er oplæg i salen kl. 13.15 – 14.30 og igen kl.
15.30 – 17). Der er stande kl. 13 – 17. Janne sender programmet ud lige så snar det
kommer.

Ålegilde tirsdag d. 22. oktober kl. 12








Menu: Camilla spørg om Åkanden vil levere ål med tilbehør. Kaffe og småkage til slut.
Pris: for medlemmer 130 kr. og for ikke medlemmer 155 kr.
Frivillige: Yelva, Lilian, Kjeld, Karen, evt. Gurli (Yelva spørger hende).
Mødes kl: 10.30
Opslag, avis mm: Camilla
Hjemmeside: Lisette
Resten planlægges på næste møde.

Smykkehold i Skjern


Karen ville undersøge det. Anne Grethe ønskede ikke at have hold i Skjern, vi kan
henvise til at der er hold i Tarm. De har alle materialer, samt udsugning.

8. Nyt fra andre i brugerrådet
 Lilian forslår, at man kunne tage en tur til Kvie’sø og spise pandekager. Vi taler om, at
vi godt kunne lave en eftermiddagsudflugt (13.30 – 16) for de åbne brugere og de
daghjemsbrugere der har lyst til næste forår.
 Hvis der skal være gevinster ved lotteri til arrangementer, kunne det være en ide at
gevinsterne er af samme beløb. Det besluttes, at det er okay der er forskellige priser.
9. Nyt fra personalet
 Der er sat gang i indkøb af nye touch skærme til centeret (Lisette og Benny).
 Besparelser, der er sendt mail ud om det sidst nye. Janne sender igen, når der kommer
nyt.
10. Evt.
Ris/Ros kassen, der er kommet tre breve fra samme medlem:
 Skilte til det nye værksted. Skiltene blev bestilt samtidig med rummet blev gjort klar.
De bliver sat op inden åbent hus.
 Bed ved flagstang: Det er en del aftalen ved køb af aktivitetscenteret og derfor ikke
vores udgift. Derfor afventer vi beplantning af dette bed, samt bedet ved fortovet. Der
er lavet aftale. Vi tale om, at vi skal huske at flage noget mere.
 Forslag om presse ved åbent hus: Der er sendt besked til pressen to gange. Kjeld
prøver igen.
 Forslag om at tage penge for kaffe og kage til Åben hus. Der besluttes, at der fortsat
skal være gratis kaffe og kage.

Næste møde: torsdag d. 26. september kl. 9.30 – 12

Idéer vi skal huske:







Dilettant
Forslag til udflugt til med brugerne – kommune plantagen. Fine stier og overdækket.
Evt pumpestation Nord og trækfærgen.
Skavenhus – man kan komme helt ned til vandet nu.
Udflugt til Kvie’sø og spise pandekager med de åbne brugere og daghjemsbrugerne.
Udflugt for de åbne brugere.

