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Brugerrådsmøde Aktivcentret Hvide Sande
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kl. 11.30 - 13
Mødested

Aktivcentret Hvide Sande
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Birthe

Referat d. 21.1.2020
1. Godkendelse af referat.
 Godkendt.
2. Nyt fra formanden
 Der mangler lys på stien ud mod parkeringspladsen om aftenen (fra indgangen ved
Salen/Ungdomsskolen). Der er et par stykker, der er faldet. Janne giver besked til
Bruno, der sender sagen til Ejendomscenteret. Det er en haste sag.
 Køleskab, ovn og skabe i køkkenet er ikke rene. Dagplejen, Ungdomsskolen benytter
det. Brugerrådet bruger det ikke. Pensionistforeningen laver ikke mad i køkkenet.
3. Nyt fra Ældrerådet
 Har sendt afbud
4. Siden sidst
Adventsdekorationer mandag d. 25. november kl. 13.30 -16
 Der var ingen der tilmeldte sig, så det blev aflyst.
Julefrokost torsdag d. 28. november kl. 12
 Der var omkring 38 deltagere.
 Det gik godt. Maden var god.
5. Kommende arrangementer/punkter:
Spis og gå hjem onsdag d. 22. januar kl. 17:
 Menu: Birgit
 Drikkevarer: Tonny
 Dessert: Tonny
 Opslag: Birgit
 Avis og hjemmeside: Ulla
Sangeftermiddag torsdag d. 6. februar kl. 13.30
 Tove og Tonny finder afløsere, da I skal til fællesbrugerrådsmøde.

Fælles brugerrådsmøde i Skjern d. 6. februar kl. 9.30 – 12
 Sæt kryds i kalenderen. Aftalt evt. fælleskørsel
Spis og gå hjem onsdag d. 19. februar kl. 17
 Menu: Birgit bestiller maden
 Drikkevarer: Tonny
 Dessert: Bodil
 Opslag: Birgit
 Avis og hjemmeside: Ulla
Banko torsdag d. 20. februar kl. 13.30
 Mona gevinster og Tonny råber op
Seniormøde mandag d. 2. marts kl. 9 – 12.30
Vi skal stå for det praktiske. Vi får indtægten for kaffe/te (12 kr. pr mand) og salg af øl/vand
(Husk sukkerfri + alkoholfri).














Vi vil gøre vores bedste for at det hele skal fungere godt. Vi er værterne.
Frivillige: Tonny, Birgit, Ida, Tove (minus Bodil), Tina spørger Lene
Personale: Janne og Tina
Mødes kl. 7.30
Kaffe og te: Brugerrådet. Personalet søger for der er købt kaffebønner, te, mælk,
sukker.
Indkøbe drikkevarer: Personalets bestilles ved Spar.
Sælge drikkevarer: Brugerrådet.
Servere let anretning: Brugerrådet
Vaske op: Brugerrådet
Rydde op: Brugerrådet
Bord opstilling/og på plads: Tina undersøger hvem: Stille borde op kl. 7.30 sættes på
plads ca. kl. 13.
Fuldstændig styr på lyd og AV udstyr: Janne + Preben (Tina spørger ham).
Tage imod opstilling stande: Brugerrådet og personalet.

Sangeftermiddag torsdag d. 5. marts kl. 13.30
 Tove og Tonny
Spis og gå hjem onsdag d. 18. marts kl. 17
 Menu: Birgit bestiller
 Drikkevarer: Tonny
 Dessert: Birgit
 Opslag: Birgit
 Avis og hjemmeside: Ulla
Banko torsdag d. 19. marts kl. 13.30
 Mona gevinster og Tonny råber op.

Kreativ hold:
 Vi vil gerne have det nye kreative hold startet op – vi mangler dog én der gerne vil stå
for det.
 Personalet er begyndt at lave noget kreativ mandag eftermiddag i daghjemmet. Der
bliver købt ind til mosaik, stenmaling, smykker.
 Når det lige er kommer i gang, kunne man godt slå holdet op på hjemmesiden, så det er
åbent for alle. Der kan stå: Der er ingen der står for holdet. Vi hjælper hinanden.
6. Nyt fra andre i brugerrådet.
 Til orientering stater beton holdet op mandag d. 17.2.2020
 Tonny har undersøgt om der var én der ville spille til sang. Det er ikke rigtig lykkedes.
Derfor har brugerrådet besluttet, at det ikke er nødvendigt. Folk synger godt med.
7. Nyt fra personale og leder
 Gulvet i Salen bliver slebet og lakeret i onsdag – søndag i uge 7.
 Vi orientere om de nye café priser.
 Medlemskortet er steget pr. 1. januar. (som en del af besparelsen): 240 kr. fra januar til
og med juli Fra august til og med maj 400 kr.
8. Evt.
 Intet
Næste brugerrådsmøde: tirsdag d. 24. marts kl. 11.30 – 13
Kommende brugerrådsmøder:







Tirsdag d. 28. april kl. 11.30 – 13
Tirsdag d. 26. maj kl. 11.30 – 13
Tirsdag d. 18.august kl. 11.30 – 13
Tirsdag d. 29. september kl. 11.30 – 13
Tirsdag d. 27. oktober kl. 1.30 – 13
Tirsdag d. 24. november kl. 11.30 - 13

Venlig hilsen
Janne Nielsen

