Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 26. september 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

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

Kjeld, Anne Grethe

Referat d. 26. september 2019
1. Sang
2. Godkendelse af referat.
 Godkendt
3. Nyt fra formanden
 Vedr. Arrangementer – Det personale der deltager, skal endelig være med under selve
arrangementet når der er arrangementer i huset. Høstfesten gik rigtig godt.
4. Nyt fra Ældrerådet
 Det ser ud til at besparelserne i kommunen er betydelig mindre end først antaget. Der
er intet besluttet endnu.
 Vi synes der er en udfordring når cafe priser og medlemskortet bliver fremskrevet med
skæve tal f.eks. 7, 50 i stedet for 10 kr. Især ved medlemskortet giver det ikke mening
at det ikke er i hele hundrede. Mads vil gerne prøve at tage det med til ældrerådet og
udvalget.
5. Nyt vedr. bygningen AktivitetsCenter Skjern: Orientering og debat
Trekantstavlen
 Aktivitetscenteret i Ringkøbing vil have den, hvis vi ikke vil have den mere. Vi giver
tavlen til Ringkøbing.
 Hvor skal vi så have opslagene? Evt. sætter rammer op til andre tilbud på noget af
væggen henne omkring toiletterne, dette tænkes der over til næste gang.
Cykelstativer
 Et par brugerrådsmedlemmer mener at stativerne til cyklerne sidder meget tæt, der er
ikke til at få sin cykel ud.
 Desuden er der ofte rigtig mange cykler.
 Nogle parkere deres cykel oppe ved huset. Der kan laves en lille seddel som ligges på
cyklerne, når cyklerne holder parkeret der hvor El-scooterne skal holde.
 Cykelstativet er et gængs cykelstativ købt ved et anerkendt firma og det var den model
brugerrådet ønskede sig. Derfor kan der ikke ændres på selve stativet.

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



En løsning kunne evt. være at investere i flere nye cykelstativer. Punktet tages op på
næste møde.

6. Siden sidst
Åbent hus fremstød i uge 33





Det gik rigtig godt, der var dog ikke så mange i brugsen den dag.
Det var fantastisk, man får snakket med nogle mennesker og udleveret brochure.
Nye mennesker som man havde snakket med dukkede også op til Åbent hus – dejligt.
Der blev udleveret ca. 100 pjecer.

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










Antal besøg: ca. 350 personer.
Stande og åbne værksteder med salg: Det fint, der var dog ikke så meget gang i salget.
Opstillingen i multiværkstedet var rigtig god.
En frivillig sad med hjemmesiden åben: Det var rigtig fint, Bent synes det gik godt.
Salg af medlemskort: Der var travlt, det var et rigtig godt sted at sidde, det gik så godt.
Rundvisning i huset: Det fungerede godt, der var mange som gerne ville guides gennem
huset.
Forplejning hvor meget blev der brugt: 295 muffins, 54 kander.
Frivillige i caféen: Der var tre grundet sygdom, det havde været godt med fire som
planlagt.
Daghjemmet: Det gik godt.
Vi skal se om vi kan finde en ”klikker” til at tælle hvor mange personer der kommer i
huset.

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


Det gik så godt, det var hyggeligt og der blev lavet pynt til høstfesten.

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


Gik godt, hun var godt tilfreds med salget.

Høstfest onsdag d. 11. september kl. 17.






Musik: Mandskoret sang ca. 30 min. Det lød virkelig godt. Tusind tak fordi I ville
komme og tak til Benny for at have arrangeret det.
Biletter: kostede 150 kr. for medlemmer og 175 kr. for ikke-medlemmer. Solgt 57
biletter – i alt 63 mand inkl. frivillige og personale.
Menu: Klassisk kalvesteg med kartofler, flødesvampesauce, waldorffsalat og tyttebær.
Dessert abrikos trifli med flødeskum. Der var lige knap nok waldorffsalat, og tyttebær
slap op. Det smagte rigtig godt.
Andet: En ide til næste arrangement kunne være, at man retter an i det store køkken,
da der er alt for lidt plads i anretter rummet. Der er nogen få som har været utilfredse
med serveringen. En rigtig god aften, som gik rigtig godt.

7. Kommende arrangementer/punkter:
Demensdag torsdag d. 26. september kl. 13 -17.15


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. Mette har bagt muffins.
 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.
Skovhytten tirsdag d. 8. oktober



Personale: Kirsten
Frivillig: Vi finder en som ikke er i brugerrådet.

Torvedag i Tarm onsdag d. 16. oktober kl. 9 – 14


Vi er inviteret.

Ålegilde tirsdag d. 22. oktober kl. 12















Menu: Åkanden levere Ål med tilbehør. Kaffe og småkage til slut.
Pris: For medlemmer 150 kr. og for ikke medlemmer 175 kr.
Frivillige: Yelva, Lilian, Kjeld, Karen, evt. Gurli (Yelva spørger hende).
Mødes kl: 10.30
Opslag, avis mm: Camilla
Hjemmeside: Lisette
Hvem byder velkommen: Vi spørg Kjeld om han vil.
Personale: Camilla
Drikkevarer: Benny og spørge Kjeld.
Småkager: Yelva
Bordopstilling: Erik og Nathan. Bordene skal stå på langs.
Bordpynt: Karen
Servietter: Else køber. Daghjemmet folder.
Musik: Harmonika klubben kl. 14

Husk frivilligfesten torsdag d. 31. oktober 

Sønderjysk kaffebord lørdag d. 16. november kl. 14



Vi havde tidligere i brugerrådet talt om at afholde åbent hus denne dag.
Generelt er brugerrådet lidt tilbageholde over for arrangementet. Flere er forhindret
denne dag. Derfor undersøger Janne og Camilla om der er andre frivillige som kunne







samles til rundvisninger mm. Herefter giver vi brugerrådet besked om arrangementet
bliver til noget.
Hvis det bliver til noget:
Frivillige: Yelva vil spørge Anne Marie, Vibeke og Gurli om de vil være i køkkenet.
Åbent hus: Vi skriver ud og høre hvor mange der kan komme og stå med stande. De
hold som ikke kan deltage, kunne der evt. laves nogle opslag og en lille udstilling. Der
er evt. åbent hus i hele huset, og så sønderjysk kaffebord i salen
Det skal bare kaldes kagebord og ikke sønderjysk kagebord, så er det ikke så vigtigt at
der ikke er så mange forskellige slags.
Det kunne evt. bages i køkkenet noget af det, og der så kun bliver serveret lidt af
gangen, så resten kan fryses.

Sætte datoer for arrangementer i 2020




Kunne man en gang årligt arrangere noget sammen med brugerrådet i Tarm. Det
kunne fx være høstfest hvor man også har dans. Brugerrådet vil gerne være med til at
prøve det. Janne forslår det til brugerrådet i Tarm.
Planlagt for 2020:
- Tirsdag d. 16. januar kl.14.00 -15.30: Generalforsamling
- Torsdag d. 6. februar kl.9.30-12.30: Fælles brugerrådsmøde
- Tirsdag d. 25. februar kl.12.00: Fællesspisning
- Fredag d. 6. marts: Seniormøde
- Mandag d. 25. maj kl.17.00: Grillfest
- Mandag d.15. juni kl.12.00: Kartoflens dag
- Fredag d. 21. august: Åbent hus fremstød
- Mandag d. 24. august kl.11.30-15.00: Åbent hus
- Onsdag d. 16. september kl.17.00-21.30: Høstfest (Evt. med dans)
- Torsdag d. 22. oktober kl.12:00: Ålegilde
- Onsdag d. 25. november kl.12: Julefrokost

8. Nyt fra andre i brugerrådet
 Kan vi få toiletdørene til at lukke hurtigere. Dørene ved salen må gerne lukke lidt
hurtigere – Camilla kontakter Karsten (evt. Karl Erik eller firma).
 Arrangement for alle brugerødderne i kommunen fra alle aktivitetscentrene - bliver
ikke til noget i år. Vi aftaler at det bliver i Skjern d. 6/2-2020 kl.9.30 – 12.30. De
forskellige brugerråd fortæller om hvad de laver, og der bliver noget gruppe arbejde,
og rundvisning af centeret.
 Vi holder fast i brugerrådsmøderne om torsdagen – formiddagen i 2020. Janne finder
datoer.
9. Nyt fra personalet
 Ny organisering i Sundhed og Omsorg der bl.a. betyder at Janne er fastansat leder af
hele aktivitetsområdet. Vi kommer fremover til at høre under lederen fra SCV i stedet
for én for områdelederne.
 Seniormøde på AktivitetsCenter Skjern fredag d. 6. marts 2020. Vi skal stå for det
praktiske og har brug for frivillige hænder. Så sæt meget gerne kryds i kalenderen.





Ny medarbejder fra 1. januar 2020, da Linda E. går på pension i december. Stillingen er
slået op og der søges en ergoterapeut.
Elsebeth er tilbage på fuld plan som er 20 timer ugentligt.
Effektiviseringssporet – en besparelse de kører ved siden af de andre besparelser.
Servicenivauet må ikke sættes ned, men arbejdet skal effektiviseres. Der er
arbejdsgrupper, der arbejder på at finde effektivisering, men områderne skal gerne
selv komme med forslag hertil.

10. Evt.
 Kasper har tilbudt et foredrag på 15 – 20 min. Vi siger ja tak. Foredraget kan afholdes
en eftermiddag på torvet. Personale planlægger en dato og laver aftale med Kasper.
Næste møde: torsdag d. 24. oktober 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.

