Returadresse
Aktivitet Syd
AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern

Referat

Brugerrådsmøde AktivitetsCenter Skjern
Mødedato

Torsdag d. 21. november 2019
Mødetid

kl. 9.30 – 12
Mødested

AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern.
Afbud

Yelva og Else.

Referat d. 21. november 2019
1. Sang
2. Godkendelse af referat.


Godkendt

3. Nyt fra formanden


Intet nyt.

4. Nyt fra Ældrerådet


I forhold til besparelserne, der er ikke gjort indsigelser mod at kontingentet bliver
forhøjet til 400 kr.

5. Nyt vedr. bygningen AktivitetsCenter Skjern: Orientering og debat




Ophængning af ”andre” opslag end vores egne. Vi hænger opslagene på væggen ved
garderoben, aktivitetscenteret i Ringkøbing får trekantstavlen. Der opsættes en tavle
på vægen på størrelse med en af siderne af trekantstavlen, og forskellige ”kasser” til
brochure og foldere. På tavlen skal der stå: Andre tilbud som overskrift og under max
et opslag pr arrangement, max 2 måneder og husk dato på. Camilla ordner det.
Billederne i salen er hængt op. De er bare flotte. Tak til Linda og Anne Grethe for
samarbejdet med Skjern fotoklub. Vi taler om, at det store billede i sal 1 hænger lidt i
en mørk krog og bag ved bordtennis bordene. Billedet kommer ikke helt til sin ret.
Måske man kunne sætte noget mere lys op i det hjørne, så billede kommer mere til sin
ret – eller flyttes lidt til venstre (hvis der er plads til det for projektor). Der kigges på
det og tænkes over det.

6. Siden sidst



Frivilligfest d. 31. oktober:
Fantastisk fest, det var en god aften. Intet der skulle gøres anderledes.
Foredrag d. 14 november: Kasper holder foredrag – hvordan var det at være
handikappet i gamle dage:

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



Det gik fint, varede ca. 15 min, der var mødt ca. 15 op hvoraf størstedelen var
daghjemsbrugere.
Skovhytten onsdag d. 20 november kl. 9 – 14:
Aflyst grundet personale mangel, og udflugt til Varde til en tidligere daghjemsbruger.

7. Kommende arrangementer/punkter:
Juletur til Herning d.28 november kl.9.00




Personale: Heidi og Ria.
Frivillige: Yelva, Karen, Else, Kjeld, Benny. Camilla spørg Yelva og Else om de kan køre,
Karen køre.
Afgang fra aktivitetscenteret ca. kl. 9

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


















Musik: Julemusik på musikanlægget.
Menu: Sild, Fiskefilet, tarteletter, sylte og ris a la mande.
Mandelgaver: brugerrådet kommer alle med en gave til 25kr. Camilla sørge for
mandler.
Æblerov: Vi sælger æblerov.
Pris: 150 kr. for medlemmer og 175kr for ikk-medlemmer.
Frivillige: Yelva, Benny, Else, Kjeld, Mads. (Kjeld spørg Viggo hvis vi mangler flere,
kommer an på hvor mange biletter der bliver solgt)
Mødes kl: 10.00
Hvem byder velkommen: Kjeld
Personale: Camilla og Elsebeth
Drikkevarer: Benny og Kjeld. (sættes på køl fredag)
Bordopstilling: Mads og Natan kl.9.30 (Camilla besked Natan)
Bordpynt: Troldhassel grene (Svend levere dem), Karen står for bordpynten. Camilla
sørge for at der bliver lavet nogle tørret appelsiner sammen med daghjemsbrugerne og
indkøbt guld bånd.
Servietter: Daghjemsbrugerne folder og Else køber.
Opslag, avis mm: Camilla
Hjemmeside: Lisette
En ekstra invitation til holdene? Der sendes en invitation til holdene, om at deltage i
husets julefrokost som fx afslutning, Heidi laver og sender.

Skovhytten mandag d. 16. december



Personale:
Frivillige: ingen fra brugerrådet kan den dag.

Jysk tøjsalg d. 19. december kl. 9 – 14


Til orientering

Generalforsamling tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 14











På valg er brugerrådsmedlemmer: Benny, Kjeld og Lilian og suppleanter: Ylva og
Svend. Benny stiller ikke op igen. Kjeld, Lilian og Svend stiller op som
brugerrådsmedlem. Camilla snakker med Yelva. Der skal vælges 3
brugerrådsmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år.
Forplejning: Boller og pålæg. Camilla spørger om Ella eller Mette vil bage. Der skal
købes pålæg, vi aftaler hvem på næste møde.
Dirigent: Janne spørg om Otto vil være dirigent.
Opslag og avis: Camilla
Skal vi have en ”Valg plakat” med beskrivelse af brugerrådets rolle. Det vil vi gerne
have igen, vi tager udgangspunkt i den fra sidste år.
Underholdning for at tiltrække flere?: Der skal ikke være noget underholdning.
Bordopstilling: Camilla er ved at udarbejde en liste for næste år, mangler at høre fra
nogle.
Deltagere: Alle deltager.
Vi mødes kl. 13.00

8. Nyt fra andre i brugerrådet


Intet nyt.

9. Nyt fra personalet






Vi udfylder arrangement arbejdsplanen, og Camilla laver en samlet oversigt, så hun ved
hvem der kan og har lyst de forskellige ting.
Janne fremlægger budget.
Linda E. har sidste arbejdsdag d. 9/12 – 19.
Ria har jubilæum 10/12 -19 alle er velkommen der er formiddags kaffe og brød til dem
som kommer.
Vi har Ansat Laura Højmose som er uddannet Ergoterapeut i Linda Enggaards stilling.
Hun starter d. 2/1-2020.

10. Evt.
Næste møde: Mødet i december aflyses.
Næste møde torsdag d. 16. januar kl.9.30 – 12.00.

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.

