Referat

Brugerrådsmøde Aktivcentret Hvide Sande
Mødedato

Torsdag d. 18. juni 2020
Mødetid

kl. 13.30 – 15.30
Mødested

Aktivcentret Hvide Sande
Afbud

Referat fra brugerrådsmøde Aktivcentret Hvide Sande
Mødet afholdes i et lokale, hvor der er mulighed for at holde afstand.
Man må ikke møde op, hvis man har sygdomssymptomer.
Du har selvfølgelig mulighed for at melde afbud til mødet, hvis du ikke ønsker at møde op.

1. Nyt fra leder vedr. en evt. genåbning.
Retningslinjer: Selv om smittetrykket er meget lavt skal vi selvfølgelig overholde
myndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a. 4 m2 pr person, max 50 personer i
forsamlinger, samt et afstandskrav på 2 m da mange medlemmer er i øget risiko. Desuden skal
vi være meget opmærksomme på kontaktflader og der må ikke deles avis, kortspil mm.
Det har selvfølgelig en meget stor konsekvens for vores færden på Aktivitetscentret og for
aktiviteterne. Daghjemmet har behov for begge lokaler for at overholde retningslinerne.
Anbefaling: Brugerrådet og leder anbefaler at vi ikke lukker op før efter sommerferien, hvor vi
håber på en lempelse i retningslinjerne. I særlig tilfælde kan det være muligt at starte op
inden sommerferien – men kun ifølge aftale med personalet.
Pga. størrelsen på lokalerne blive vi nød til at tænke anderledes i forhold til aktiviteterne.
Brugerrådet taler om forskellige idéer f.eks. at komme hver anden gang, skifte til en anden
dag. Det kunne være petanque og strikkeklub der kunne skiftes til at have salen.
Mandagshygge kunne flyttes til tirsdag. Dette er kun idéer, som vi vil tale mere om på næste
brugerrådsmøde, når vi kender de nye retningslinjer.
Medlemskort: Janne har undersøgt om medlemmerne kan får et nyt ½ års kort som erstatning
for ikke anvendt medlemskab under corona krisen. Det kan ikke lade sig gøre, da der ikke
betales kontingent mm tilbage i hele kommunen.

2. Nyt fra formanden


Der er ikke noget nyt.

3. Nyt fra Ældrerådet


Ældrerådet har koncentreret sig om besøg på ældrecentrene.

4. Planlægning af efterårets arrangementer
Arrangementerne aflyses hvis Myndighedernes retningslinjer kræver det.
Åbent hus mandag d. 31. august kl. 10 – 11.30. Som noget nyt vil vi prøve at afholde åbent hus.
Vi planlægger næste gang.
Spis og gå hjem
 Onsdag d. 16.september kl. 17 – 19.30
 Onsdag d. 21. oktober kl. 17 – 19.30
 Torsdag d. 26. november kl. 12
Banko
Torsdag d. 17. september kl. 13.30
Torsdag d. 15. oktober kl. 13.30 Børnebørn er velkommen.
Julebanko torsdag d. 19. november kl. 13.30
Sangeftermiddag
Torsdag d. 3. september kl. 13.30
Torsdag d. 1. oktober kl. 13.30
Torsdag d. 5. november kl. 13.30

5. Nyt fra andre i brugerrådet


Ikke noget nyt.

6. Nyt fra personalet






Bygning: Vi har fået slebet gulve og gjort hovedrent i køkkenet.
Vi får besøg af Fødevarer kontrollen. Det betyder bl.a. at vi skal måle temperaturer på
maden, oplyse om allergener og at vi ikke selv må lave dessert.
Kontantløse aktivitetscentre op startes i kommunen efter sommerferien.
Medlemmer SKAL købe kaffe her. Det er en regel der gælder på alle aktivitetscentre. Vi
taler om, at det vil være en stor ændring for nogle hold. Vi håber på man godt vil støtte
huset med de 6 kr. for en kop kaffe eller måske tage et glas vand i stedet.
Lone Byg begynder i Aktivitetshuset i Ringkøbing efter endt uddannelse. Tina har søgt
stillingen og bliver fastansat pr. 1. september. Vi byder alle Tina velkommen som
fastansat.

7. Evt.
Intet.
Kommende brugerrådsmøder:





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

