BRUGERRÅD FORMANDSBERETNING D. 11/11-2020
Ved Birgit Nielsen.
Velkommen til generalforsamling i Brugerrådet
Valg af dirigent. Janne.
Valg af referent. Tina
Der er ingen udskiftning i bestyrelsen
Før jul og indtil marts 2020 var alle tilbud i Aktivcentret for de åbne brugere som dr
altid har været. Vi havde de sædvanlige aktiviteter så som sang, banko, beton,
strikke eller andet håndarbejde eftermiddage eller aften, spis og gå hjem og
julefrokost, der ud over har Lene et KOL hold, der er hold der spiller petang både
inde og ude, og der er kortspil, jeg synes at det har fungeret godt, og opbakningen
har været fin til de aktiviteter der er.
Der har været talt om det var muligt at sætte nye aktiviteter i gang, så vi måske
kunne tiltrække flere brugere til centret, det blev ikke rigtig til noget da der p. gr. af
sparerunde i kommunen pludselig kom en nedlukning af centret på tale, heldigvis fik
vi lov til at beholde vores center, men brugerkortet blev sat op i pris.
Ved spis og gå hjem er vi også blevet pålagt af Fødevarestyrelsen at kontrollere
temperatur i maden vi serverer.
Før corona foregik de fleste af vores aktiviteter i rum i forbindelse med dagcentret,
men efter corona blev centret lukket helt ned og har kun været åbnet i få uger her i
efteråret. Vi er i salen da vi er i den kritiske alder, og der er stadig smitte blandt folk,
vi skal sidde med den afstand mellem os som myndighederne anbefaler, vi bruger
indgangen mod syd når vi kommer og går. De frivillige og brugerrådet sætter borde
og stole frem, udleverer mad og drikkevarer, rydder op efter aktiviteten, tørrer og
spritter alt af efter aktiviteten. Centret sætter rengøringsmidler og sprit frem til os,
vi /man er selv ansvarlig for mundbind, som vi skal have på inde i centret. Alle hold
har fået nye dage og tider til deres aktivitet.
DE få gange vi har været her i efteråret har været dejlig, men der har ikke været den
samme tilslutning som før corona, måske alle ikke ved hvornår der har været åbnet
op, foreløbig er alt lukket indtil januar

