Referat fra dialog møde for frivillige på
AktivitetsCenter Skjern
Tirsdag d. 14. maj kl. 13.30 – 15.00 i salen.

Referat:
Punkt 1: Præsentation af brugerrådet
 Brugerrødderne præsentere sig – se evt. også plakaten ved infobutikken
for mere info.
 Det er brugerrådet som er med til at tage beslutningerne omkring hvad
der skal foregå i huset.
Punkt 2: Kort orientering ved Janne
 Janne takker for indsatsen til jer alle, der er 122 frivillige her på
AktivitetsCenter Skjern. Uden jer ikke noget center.
 Vi er lige nu 526 medlemmer af huset, det er det største center i
kommunen. Det er stor fremgang i forhold til medlemstallene på
Anlægsvej.
 Janne er blevet konstitueret leder for aktivitetscentrene i nord, så lige nu
er Janne leder for alle aktivitetscentrene i kommunen.
 Der er meget arbejde omkring sparekataloget i kommunen lige nu, der
skal findes besparelsesforslag på 24 millioner i Sundhed og Omsorg det
næste år. Det er pga. udligningsreformen der skal spares, vi får ikke så
mange midler ind i kommunen.
 Vi skal fortsætte med at have fokus på ” at tage godt imod” nye i centeret
og at vi har en god tone både blandt frivillige og personale. Byd nye rigtig
godt velkommen, så de får lyst til at komme igen.
 Et nyt forslag fra brugerrådet og personale er ”brobyggere”, skal forebygge
ensomhed i hjemmene. Det er frivillige, der kan følge nye kommende
medlemmer ind på centret, så man ikke kommer alene den første gang.
Det skal der arbejdes videre med efter sommer.

 I frivillige må meget gerne være gode til at støtte op om arrangementerne i
huset. Gør jeres deltagere opmærksomme på opslagene og tal positivt om
dem. Kom gerne med forslag til nye arrangementer, hvis det er fordi der
ikke er noget som vækker interesse.
 Ønske om vindue ved informationsbutikken, ved kridttavlen. Det er
kommunens ejendomsafdeling der beslutter og betaler ændringer på
udvendig og indvendig bygning. Der skal være et reelt behov for at søge
ejendomsafdelingen om penge. Derfor er der ikke søgt. Der er blevet sat
”is”flag op, vi forsøger at øge opmærksomheden omkring butikken.
 Ønske om køb af poletter til kaffemaskinen: Det er ikke muligt, poletterne
koster 10kr pr styk i indkøb og derfor alt for dyre.
 Når man køber kaffe på aktivitetscenteret er det i kaffeautomaten, og ikke
ved de frivillige i køkkenet. Det er præcis det samme kaffe og det er ikke
de frivilliges opgave, at lave kaffe til det åbne tilbud.
 Synlighed af personale, fx uniform: Det er et bevidst valg at personalet
ikke har uniform på. Vi skal bære navneskiltet synligt med billede. Vi er et
fælles hus og skal derfor skal personalet ikke skille sig ud. Man skal
selvfølgelig kunne se, hvor man kan få hjælp.
 Man skal huske at have navneskilt på, når man er på arbejde som frivillig.
Kunne der evt. stå hvilket hold man høre til på navneskilte? Det er
besluttet at der kun skal stå frivillig og navn, fordi det tidligere har vist sig,
at det er et stort stykke arbejde at ændre skiltene løbende.
 Forslag om ris og ros kasse. Det vil være bedre at gå til kontaktpersonen
hvis man har noget man gerne vil snakke om, både ris og ros. Det kunne
være en forslags kasse, man skriver oplysninger op så personalet har
mulighed for at henvende sig. Janne foretrækker at man går i dialog i
stedet for et brev. Beslutningen skal tages på brugerrådsmødet.
 Obs at bordene i depotet bliver sat korrekt, så man har mulighed for at
komme ind til tingene bagved. Petanque har svært ved at komme ind til
det de skal bruge. Pas godt på vores borde, når de flyttes rundt på – der er
allerede fire, der er blevet ødelagt.
 Der er en god følelse af at blive lyttet til som frivillig på centeret, ros til
personale og leder for at lytte.
Punkt 3: Dialog ved bordene: Hvordan er sæsonen gået? Ønsker til den
kommende sæson.
 Gode snakke ved alle bordene.
Punkt 4: Opsamling

 Nogen synes at arrangementerne er for dyre. Andre synes at det er helt
fint. Der har været en del snak om det til brugerrådsmøderne. Menuen kan
nå rundt to gange når der er arrangementer. Der bliver lavet både aften
arrangementer og dags arrangementer, vi forsøger at lave så der er tilbud
til alle som kommer i huset og til forskellig pris.
 Ros for frivilligfesten 2018, det var rigtig godt. Husk at sætte x i
kalenderen til festen i år torsdag d. 31. oktober kl. 17
 Busbanden, foreningen er nedsat for to år fra centeret åbnede. Vi håber at
de frivillige vil fortsætte. Mange synes det er et rigtig godt tiltag.
Busbanden er ikke et kommunalt tilbud.
 Der er mange tilbud til de ældre. Måske har programmet været for tæt her
i foråret, det er taget med til næste år når der skal planlægges.
 God stemning omkring holdene, der er god atmosfære, god stemning, søde
personaler, rigtig mange gode aktiviteter.
 Man kunne bruge toilettet for enden af gangen til omklædningsrum når
man fx er til gymnastik.
 Den store trekantet tavle fylder meget, men vi har ikke andre steder, vi
kan placere den.
 Toiletdørene, der er nu sat nødknapper op til højre for alle dørene så man
kan slå strømmen fra og derved kan skubbe døren op, hvis den er gået i
baglås. Det er beskrevet på toiletterne hvordan det fungere.
 Der er kommet et nyt rum mere, et aktivitetslokale på vej op til 1. sal på
højre hånd.
 Forespørgsel på om der kommer et keramik hold, eftersom vi har fået en
ovn. Der er ikke noget lige nu, men det kunne være dejligt med et hold.
 Cafeen - frokost tilbuddet holder lukket i juli og August. Så husk
madpakker.
 Der er et ønske om en romaskine i motionslokalet, dette kommer på
ønskelisten.
 Ønske om flere kontorstole (Vela-stole), der mangles når der kniples og
væves.
 Ønske om en mere saddelstol til multiværkstedet.
 Taburetter til malerværkstedet, personalet arbejder videre med det.
 Der er blevet brugt penge på at reparere fire borde her i salen, de bliver
behandlet for hårdt. Vi skal alle hjælpes ad med at passe godt på tingene.
 Kan åbenhus komme i pressen? Vi annoncere i ugeposten, det er den
mulighed vi har. Desuden bruges facebook, hjemmeside, Kulturnaut og
Skjern Update.

 De fleste hold starter op omkring starten af september. Når der er åben
hus laver hvert hold en lille stand, som man kan se på og folk kan tilmelde
sig holdene.
 Der trænger til rengøring af ukrudt ude i atriumgården, vi giver den nye
servicemedarbejder besked herom.
 Der er 15 t rengøring om ugen, og det er fordelt lidt efter hvad der er
vigtigst, fx toiletterne dagligt. Derfor er nogle af værkstederne ikke så ofte.
Vi har en rigtig dygtig ansat til rengøring, men der er ikke flere timer til
rengøring. Husk I altid skal feje når man forlader et lokale og alle borde
skal tørres af.
Punkt 5: Evt.
 Intet herunder.
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