Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 24. oktober 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

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

Mads

Referat d. 24. oktober 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





Billederne i salen er bestilt og bliver hænget op i uge 43 eller 44.
Der har været møde omkring den nye store terrasse uden foran, der var ti personer
med til mødet, Svend, Kjeld, nogen fra byen og en anlægsgartner som har sagt ja til at
lave en gratis tegning efter de ideer der var. Nogle af ideerne var udekøkken, højbede,
læ og siddepladser.
De fem parkeringspladser som ligge oppe i hjørnet ved siden af handikap pladserne
ved den nye bygning, det er ikke vores, de høre til den nye bygning.

6. Siden sidst
Ålegilde tirsdag d. 22. oktober kl. 12
 Prisen var 150 kr.
 Der var solgt 59 biletter.
 Ål med flødekartofler, rødbeder og citron, bestilt ved åkanden.

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







Harmonikaklubben var her og spillede en god time, det var rigtig fint – de fik hver en
flaske vin som tak.
Vi solgte æblerov, der blev solgt lige omkring 100 stk.
Der var nogen som havde svært ved at høre, hvad der blev sagt, både til velkomst og
ved æblerov. Obs at vi bruger mikrofonen fremover, og huske at ligge teleslynger frem.
Når man deltager som brugerrådsmedlem, så er der mad og drikke uden beregning.
Når første omgang er serveret, sætter alle sig ned og spiser, så alle kan få lov at sidde
ned og spise med ro. Det gør ikke noget, at der er pause mellem de to omgange, det
giver ro i selskabet.

7. Kommende arrangementer/punkter:
Skal vi afholde Kaffebord i november?


Vi beslutter, at udsætte det til 2020.

Foredrag d. 14 november


Kasper holder foredrag – hvordan var det at være handikappet i gamle dage.

Skovhytten onsdag d. 20 november kl. 9 – 14



Personale:
Frivillig: Lilian

Jule - Aktiviteter:




Plisserede lampeskærme: onsdag d. 20 november kl. 14 – 16. Vi laver Plisserede
lampeskærme til batteri fyrfadslys, ved Tage Lind.
Fyldt Chokolade: onsdag d. 27 november kl. 14 – 16. Hvordan laver man selv fyldt
chokolade? Mette Madsen kommer og demonstrere.
Kræmmerhuse og stjerner: onsdag d. 4 december kl. 14 – 16. Vi fletter kræmmerhuse
og stjerner, ved Mette Madsen og Tage

Juletur til Herning d.28 november kl.9.00




Personale: Heidi og Ria.
Frivillige: Yelva, Karen, Else, Kjeld, Benny.
Der bliver givet besked mht. transport, når vi nærmer os.

Julefrokost mandag d. 2 december kl. 12 – vi påbegynder planlægningen

















Musik: Julemusik på musikanlægget.
Menu: Idéer : Sild x 2, Æbleflæsk, Sylte, tarteletter, rødspætter, risalamande, medister –
Camilla kontakter Åkanden.
Mandelgaver: brugerrådet kommer alle med en gave til 25kr.
Æblerov: Vi sælger æblerov.
Pris: 150 kr.
Frivillige: Yelva, Benny, Else, Kjeld
Mødes kl:
Hvem byder velkommen:
Personale:
Drikkevarer:
Bordopstilling:
Bordpynt: Evt. trodhassel grene (Svend levere dem), Karen står for bordpynten.
Camilla sørge for at der bliver lavet nogle tørret appelsiner sammen med
daghjemsbrugerne og indkøbt guld silkebånd med ståltråd i.
Servietter: Daghjemsbrugerne folder og Else køber.
Opslag, avis mm: Camilla
Hjemmeside: Lisette

Arrangementer for 2020
Forslag:




Der er ønske om, at vi kan holde en torve/markeds dag som de har gjort i Tarm. Måske
kunne holde det samme dag som vi fx har salg af tøj eller sko i huset. Der skal være
meget klare retningslinjer på tværs af de fem centre, omkring hvad man kan have med
og hvem der må sælge, så der ikke bliver nogle misforståelser. Der skal nedsættes en
arbejdsgruppe på tværs af de fem centre. Birgit vil gerne være med i en arbejdsgruppe,
Janne tager det med på de andre center og høre ad.
Forslag til markedsdag i Skjern (i salen): d. 31 marts 2020 kl.13-15.30 (Tarm afholder
onsdag i 42 2020).

Camilla og Janne booker skovhytte datoerne. Ligges på skift henover de fire hverdage.
Skovhytten 2020:








Januar mandag d.13
Februar tirsdag d.18
Marts onsdag d.11
April torsdag d.23
Maj mandag d.11
Juni tirsdag d.9
September onsdag d.9





Oktober torsdag d.8
November mandag d.9
December Tirsdag D.8

Nye planlagte arrangementer til 2020:
Januar:



Fejl i sidste referat, det er d.21/1 der er generalforsamling.
Årets første brugerrådsmøde d.16. januar kl.9.30 – 12.00. Janne booker resten af
møderne, når årets ledermøder er lagt ind i kalenderen.

Marts:




Det store kaffebord med musik d. 17. marts 2020 kl. 14 – 15.30
Studietur for brugerrådet i Skjern og Tarm torsdag d. 12. marts 2020
Markedsdag d.31. marts 2020 kl.13.00 - 15.30.

Husk frivilligfesten torsdag d. 31. oktober 

8. Nyt fra andre i brugerrådet
Vi taler om arbejdsplan til arrangementerne:
 Brugerrådet vil gerne fortsætte med arbejdsplanen.
 Den som byder velkommen er også ”vært” resten af arrangementet og skal derfor ikke
have så mange andre opgaver (evt. kunne man tage mod biletter også).
 Vi skal være obs. på hvis Kjeld skal køre busbande, så skal han ikke skal have
arbejdsopgaver på arbejdsplanen, de tidspunkter hvor han skal køre.
 Til næste brugerrådsmød printer Camilla en skitse over arbejdsplanen og alle skriver
sig på de ting de helst vil/kan og så er det nemmere at fordele ud fra det.
 Camilla laver altid arbejdsplanen klar, når der skal være et arrangement.
 Udstilling: Der kommer flere billeder op på den lange gang mod motion.

9. Nyt fra personalet



Linda E går på pension, har sidste arbejdsdag d. 9 dec. Holder afslutning for
kollegaerne den dag.
Ria har 25 år jubilæum og det bliver afholdt d.10/12 – kaffe og rundstykker for alle.

10. Evt.
Næste møde: torsdag d. 21. november 2019 kl. 9.30 – 12. – Afbud Yelva.
Husk: Arbejdsplan

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.

