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Bemærkninger

Referat fra brugerrådsmøde
Punkt 1: Nyt fra formanden.




Tak til alle for en dejlig fest og for den hjælp I alle sammen yder på den ene eller anden måde.
Det er dejligt, at vi hjælper hinanden med det, vi er bedst til.
Husk det er et nyt brugerråd - så det er ikke altid godt med ”det plejer vi”. Men vi skal heller
ikke ødelægge det, der allerede går godt. Vi snakker sammen i brugerrådet.

Punkt 2: Nyt fra Ældrerådet.


Afbud fra Jørgen

Punkt 4: Evaluering siden sidst
Generalforsamling torsdag d. 27. maj kl. 14 (forsamlingsforbud 50)




1 medlem + brugerrådet (da vi lige var åbnet efter nedlukningen).
Lækker lagkage og småkager.
Husk trykke dagsorden og vedtægter inden mødet.

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


Der mødte 1 person op og derfor blev det aflyst.

Banko fremover:




Tove og Bodil forsætter med at være frivillige på banko holdet.
Lis og Hanne vil gerne hente og bringe medlemmerne til banko, hvis der er behov for det. Det
skal skrives på arrangements plakat og hjemmesiden (Lone Byg giver besked til Lone Bech).
Husk prisen er 40 kr. for kaffe og kage (Lone Byg sørger for at der er vekselpenge samt 2 x 100
kr. i kuverter i kassen). Der spilles om 2 x 100 kr. (derfor er prisen for kaffe og kage 40 kr.).

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



Vi dækkede op til 47.
Harmonika spillerne var gode - vi måtte ikke synge med pga. restriktionerne.
Vores åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 16.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
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Menuen: Kartofler og sild var rigtig godt. Tarteletterne var lidt tørre. Desserten (is) var rigtig
god. Helge havde 14 kg kartofler 18 kr. pr kg (300 g pr mand) det var alt for meget.
Det gik lidt for hurtigt med maden, da køkkenet skulle hjem. Vi vil gerne have en dessert, der
kan stå i køleskabet - så vi kan trække tiden lidt.
Husk program og arrangements kalender deles ud denne dag.

Punkt 5: Planlægning af kommende arrangementer
Udlevere pjecer og reklame i byen for åbent hus i uge 32




Kvickly: Lis mandag d. 9. august 2021 kl. 11
Fakta: Hanne mandag d. 9. august fra 9.30 - 11.30 og fredag d. 13. august 2021
Brugsen: Lis spørger Margery/Kis






Pjecer skrives ud ca. 300 stk.: Lone Byg (Se F drevet o4 pjecer)
Opslag om Åbent hus: Lone Byg sørger for at der bliver lavet et opslag.
Opslag op i Rofi, på biblioteket og på Torvet: Erik går ud med dem.
Radio Ringkøbing og information i avisen: Lone Byg.

Åbent hus onsdag d. 18. august kl. 10 - 12














Hvem kan komme? (afbud fra Margery) Lis, Hanne, Tove (stand), Egon, Kis?
Mødes kl. 9
Stande og åbne værksteder med salg: Alle aktiviteter skal have en repræsentant. Personalet
sende mail til de frivillige.
Skilte til hver stand: Personalet (spørg Laura).
Hjemmesiden: Skal være opdateret med opstarts tidspunkter: Personalet sender besked til
Lone B.
Pjecer og arrangemenstplakat skal trykkes: Personalet.
Seddel over tider til træning til uddeling.
Trykke nye medlemskort i god tid: Personalet
Salg af medlemskort: 1 personale
Rundvisning i huset: Lis; Margery, Kis og Janne.
Forplejning: Kaffe/te og bake off rundstykke (200 stk. sidste år) m. marmelade og smør.
Frivillige til at servere kaffe, varme brød: Hanne og Egon (rydder af) + 1 personale
Stille borde på tirsdag d. 17. august over middag: Egon og så spørger Lone et par frivillige
mere.

Kagebord og underholdning ved Spillemandslauget torsdag d. 23. september kl. 14 - 16 OBS
flyttes til d. 16. september 2021 kl. 14 - 16
Vi begynder planlægningen:
Pga. af Grænseforeningens udflugt flytter vi Kagebord og Spillemandslauget til 16. september kl. 14 16 (Margery skal have spurgt Spillemandslauget om de kan).





Hvem har kontakten til underholdningen: Margery
Betaling for underholdning: Choklade til 10 personer.
Forplejning: Vi skal finde ud af hvem der vil bage/sponsorere en kage til et fælles
kagebord. Liste på trekant tavlen hvor man kan skrive sig på. + mail til frivillige hvem
der vil sponsorere en kage (Lone Byg sender den).
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Vi begynder på ”kagelisten”: Hanne: Bananmuffins ca. 20 stk, Tove: Ostelagkage, Lis 2
brune lagkager med rutebiler og små kager, Lone Byg: drømmekage. (Janne hvis der
mangler kage)
Antal kager: ca. 10 - 15
Lokale: Store sal (ledig fra kl. 13.30 pga. KOL holdet).
Max antal: Ingen max. Vi tror der kommer 50 personer
Frivillige:
Behov for personale:
Mødes kl.:
Pris: 50 kr. Medlemmer må tage gæster med til samme pris til dette arrangement.
Lave biletter til kagebordet: Personale (husk der skal stå: Kagerne er bagt og
sponsorerede af frivillige og medlemmer i huset).
Bordpynt og servietter:
Annonce i avisen: 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




Underholdning v/ Else Agerskov afventer til foråret 2022. Lis giver besked til hende.
Skal vi flytte brugerrådets formue til kommunens budget? De skal fortsat være bundet til
brugerrådet. Janne får det på skrift, at det kan lade sig gøre (er efterfølgende sendt til Lis).
Virksomhedsbesøg - hvordan får vi det til at fortsætte? Lis taler med Helge om han vil hjælpe
med at starte det op igen og giver erfaringer videre. Vi skal have fundet en
personalerepræsentant.

Punkt 7: Nyt fra leder og personale





Gratis kaffe til brugerrådet - de dage I er her og hjælper med noget. Gratis forplejning til jer der
hjælper til arrangementerne.
Vi skal hjælpe hinanden med at brede nye beslutninger ud på en positiv måde. Lytte og
undersøge hvis vi er i tvivl.
Betalingskort, I kan få hjælp. Husk at sige det til medlemmer.
Vi har fået nye hvilestole til dem, der skal hvile sig i løbet af dagen.

Punkt 8: Evt.


Intet

Kommende møder:




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

