Referat

Brugerrådsmøde Aktivcentret Hvide Sande
Mødedato

Tirsdag d. 18. august 2020
Mødetid

kl. 11.30 – 13.00
Mødested

Aktivcentret Hvide Sande
Afbud

Birthe

Referat fra brugerrådsmøde Aktivcentret Hvide Sande
1. Nyt fra leder vedr. en evt. genåbning.


I har fået information ud. Vi snakker lidt om de forskellige ting.

2. Nyt fra formanden


Intet nyt

3. Nyt fra Ældrerådet


Birthe deltog ikke.

4. Planlægning af kommende arrangementer
Arrangementerne aflyses hvis Myndighedernes retningslinjer kræver det.
AFLYST Åbent hus mandag d. 31. august kl. 10 – 11.30.

Sangeftermiddag torsdag d. 3. september kl. 13.30 i salen
 Normalt 10 – 14 personer. Salen er booket torsdag. Vi prøver, at starte op. Tonny og
Ida ringer til et par stykker og beder dem ringe videre rundt.
 Besked til Ulla, hvis arrangementet aflyses.
 Ulla: Annonce i avisen under kommunen informerer.
Spis og gå hjem torsdag d. 17. september kl. 17 – 19.30 i salen (obs ny dato)
 Vi plejer at være 25 personer. Birgit prøver at ringe rundt. til dem hun har oplysninger
på.
 Min. 15 gæster ellers aflyses spisningen.
 Bestilling af mad: Birgit
 Vin, vand og dessert: Tonny køber.
 Tilmelding og betaling ved personalet senest mandag d. 14.9 kl. 12
 Der er én der øser op på tallerkner og andre der serverer.
 Vi mødes kl. 16.
 Birgit får nøglen til skabene i køkkenet.
 Personalet sørger for håndsprit, vand og sæbe.

 Birgit giver besked til brugerrådet og til Tina, hvis medlemmerne ikke ønsker at

komme.
 Ulla: Annonce i avisen (husk min. antal) under kommunen informerer.
Banko torsdag d. 17. september kl. 13.30 i salen
 Plejer at være 6 – 14 personer.
 Mona køber gevinster
 Tonny giver Mona besked.
 Personalet har kaffe og brød klar.
 Ulla: Annonce i avisen under kommunen informerer.
Dialogmøde onsdag d. 23. september kl. 9.30 – 11





Personalet tager kontakt til de frivillige vedr. tilmelding.
Personalet sørger for brød (forslag smurte rundstykker fra bageren).
Alle fra brugerrådet kan komme og vil gerne hjælpe til.
Vi mødes kl. 8.30

5. Nyt fra andre i brugerrådet



Bodil fra Strikkeholdet ønsker ikke at starte op før til januar. Vi aftaler, at hvis der
andre der gerne vil komme alligevel, så er de velkommen. Der er plads til 7 personer i
det rum, hvor strikkeholdet plejer at være.
KOL holdet: Lene vil gerne starte op i september. Lene ringer rundt til alle og finder ud
af hvordan behovet er. Lene giver besked til Ulla vedr. opstarts dato.

6. Nyt fra personalet









Registrering som frivillige. Blanketterne skal afleveres til Ulla eller Tina.
Der kommer nye rullegardiner i salen.
Petanque banen er lavet helt i stand.
Der er blevet lavet sandkasse til dagplejen.
Der er kommet nye pjecer og programmer.
Aktivcentret Hvide Sande er kommet på Facebook.
Vi får ny hjemmeside d. 21. august 2020.
Fødevarestyrelsen kommer på besøg på mandag.

7. Evt.


Bodil ønsker ikke at bage til Røde Kors mere.

Kommende brugerrådsmøder:
 Dialogmøde onsdag d. 23. september kl. 9.30 - 11
 Tirsdag d. 29. september kl. 11.30 – 13. Afbud fra Tonny, Bodil, og x
 Tirsdag d. 27. oktober kl. 1.30 – 13
 Tirsdag d. 24. november kl. 11.30 - 13

Venlig hilsen
Janne Nielsen

