REFERAT

Referat fra møde

Sagsbehandler

Referat fra Brugerrådsmødet

Janne Nielsen

<Mødedato>
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Onsdag d. 21. april 2021
Mødetid

Direkte telefon
Dato

21. april 2021

kl. 11.30 - 14
Mødested

Aktivitetshuset Ringkøbing
Deltagere
Bemærkninger

Afbud fra Alice, Jørgen, Tove

Referat fra brugerrådsmøde
Punkt 1: Nyt fra formanden.


Der har ikke været noget nyt siden sidst.

Punkt 2: Nyt fra Ældrerådet.


Afbud fra Jørgen

Punkt 3: Nyt fra leder og personale





Nyt vedr. forsamlingsloftet: Vi arbejder på, at åbne d. 25. maj med coronapas. Forsamlingsloftet
er 50 personer. Pr. 11. juni er forsamlingsloftet 100 personer med coronapas og 1. august
ophæves forsamlingsloftet (hvis alt går som det skal).
Hvordan breder vi viden om vores åbning ud til så mange som muligt? Mund til mund, Avis
hjemmeside, Facebook,
Opdatering vedr. samarbejde med Medborgerhuset.
o Helge og Janne var med til et virtuelt møde i januar 2021, hvor det blev aftalt at
Aktivitetshuset og Medborgerhuset skal samarbejde og koordinere arrangementer mm.
Janne har inviteret til samarbejdsmødet. Medborgerhuset ønsker at vente til genåbningen.
o Helge fortæller om Jørgen og Helges arbejde med at komme frem med brugerrådets
holdninger og udfordringer over for politikkerne. De afventer svar på deres spørgsmål
o Aktivitetshuset skal forsat arbejder på, at gøre det bedste vi kan i forhold til at have et godt
aktivitetstilbud og et godt samarbejde mellem de frivillige og personalet.

Punkt 4: Evaluering siden sidst



Ingen arrangementer siden sidst.
Margery har som aftalt meldt afbud til Spillemandslauget

Punkt 5: Planlægning af kommende arrangementer
Generalforsamling torsdag d. 27. maj kl. 14 (forsamlingsforbud 50)

Vores åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 16.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
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Dagsorden. Janne mangler svar fra Leif, før dagsordenen kan laves færdig. Lis vil prøve
at få fat i Leif.
Lokale: Den store sal (obs KOL holdet)
Max antal: 50
Adgang kun med coronapas
Frivillige: Brugerrådet
Behov for personale: Lone B. og Janne
Mødes kl.: 13.30
Forplejning: Boller med smør og lagkage
Kontakt til køkken: Lone B. bestiller i køkkenet.
Bordpynt og servietter: Hanne og Lone B
Annonce i avisen uge 19 : Lone M.
Radio Ringkøbing: Egon undersøger om det er gratis at få læst annoncer op.
Opslag på bordene, skærm og Facebook: Lone B. giver besked til Grethe (når Janne har
lavet dagsordenen færdig
Hjemmeside: Janne

Banko torsdag d. 10. juni kl. 14 (forsamlingsforbud 50).









Karin kontakter Tove og Bodil og spørger om de stadig vil være frivillige på banko.
Egon og Hanne vil gerne hjælpe hvis der er behov for det.
Lokale: Lille sal
Max antal:
Forplejning: Obs vi har eftermiddagsbrød og kaffe til dem (Lone B,)
Helge sørger for sponsor gaverne.
Avisen uge 22: Lone B.

Opslag på bordene, skærm og Facebook: Lone B. giver besked til Grethe

Sommerfest torsdag d. 17. juni kl. 12 -15 (forsamlingsloft 100)
















Underholdning: Harmonika
Hvem har kontakten til underholdningen: Helge
Betaling for underholdning: Det sørger Helge for.
Lokale: Den store sal
Max antal:
Frivillige: Lis, Kis, Margery, Helge, Hanne
Behov for personale: Lone B. og Janne
Mødes kl.: 9.30
Forplejning: Bestilling i køkkenet: Marineret sild, nye kartofler, 2 x tarteletter, 1 snaps.
Helge kan komme med persille og rengjorte kartofler som køkkenet koger. Helge
medbringer jordbær som brugerrådet rengøre. Lone B og Hanne indkøber vaniljeis.
Kontakt til køkken: Lone
Drikkevarer: Snaps: Kis vil gerne sponsorer en flaske snaps. Hanne og Lone B. tjekker
hvor mange drikkevarer vi har på lager og indkøber til festen (øl, vin, sodavand).
Pris for drikkevarer: Husk prisliste skrives ud (Lone B. på F drevet under priser og
takster).
Pris: (Betales ved tilmelding) kontant eller med RKSK kortet: 125 kr.
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Sidste tilmelding onsdag d. 9. juni.
Bordpynt og servietter: Hanne og Lone B.
Annonce i avisen i uge 22 :Lone M.
Opslag på bordene, skærm og Facebook: Lone B. giver besked til Grethe
Hjemmeside: Lone B. giver besked til Lone Bech.

Punkt 6: Nyt fra andre i brugerrådet




Kontingent til Ringkøbing Udviklingsforum på 250 kr. Vi melder os ikke ind som brugerråd
med opfordrer til at man melder sig ind personligt. Læs mere på www.udviklingsforum.dk
Egon spørger om KOL holdet kan deles, nu 70 + årige må motionere igen? Gitte undersøger om
de kan komme i gang, hvis holdet deles i to. Forsamlingsloftet er 10 personer.
På næste brugerrådsmøde skal vi huske de arrangementer, der har været aflyst i forråret.

Punkt 7: Evt.


intet

Kommende møder:





Onsdag d. 23. juni kl. 11.30 – 14
Onsdag d. 11. august kl. 11.30 – 14
Onsdag d. 6. oktober kl. 11.30 – 14
Onsdag d. 8. december kl. 11.30 -14

