Referat

Brugerrådsmøde Seniorgården
Mødedato

Torsdag d. 16. januar 2020
Mødetid

kl. 13 – 15.30
Mødested

Seniorgården, Tarm. Lokale: Kursus 1 og 2
Afbud

Lars og Estrid

Referat torsdag d. 16. januar 2020
Punkt 1: Godkendelse af referat.


Referatet godkendes

Punkt 2: Nyt fra formanden.


Rita har lavet bordopstillingsplan til alle, tak for det.
 Rita har lavet sedler med dato på til banko, som kan uddeles til medlemmerne.

Punkt 3: Nyt fra Ældrerådet.


Afbud

Punkt 4: Siden sidst.
Julefrokost mandag d. 25. november kl. 11.30





Det gik godt, maden var god. Der manglede flutes til spinatroulade, det er skrevet til
køkkenet, som ikke har meldt noget tilbage.
Det var godt med Amerikansk lotteri (7 serier til 50 personer).
Underholdningen blev godt modtaget.
Bowls afholdt deres juleafslutning denne dag, som de eneste af holdene.

Juleudflugt til Crea Lundsgaard i Borris torsdag d. 28. november 2019 kl. 13.30




Den var god, alle nød det meget og afsluttede på Borris Erhvervsskole, så vi fik det hele
med. Det var meget flot hos Crea med 15 deltagere, vi havde selv medbragt kaffebrød.
Der var dækket op i privaten med deres egen porcelæn, flot modtagelse.
Forslag til næste år om at tage til Lyne til Det gamle hotel ” Mormors ting og sager”

Banko onsdag d. 4. december kl. 14 – 16.15


Med æbleskiver. Der var 42 i alt. Der var and på som gevinst. Det gav en god stemning.

Gratis æbleskiver i uge 49 til medlemmer



Brugerrådet er enige om, at der ikke serverer gratis æbleskiver i 2020. Så vil vi
evaluere på det efterfølgende.
OBS: Vi skal ikke vælge at servere æbleskiver som kage i stedet i december.

Julebanko med overraskelser lørdag d. 14. december kl. 14.




Der var 42 deltagere, det blev godt modtaget. Det vil vi gentage i 2020. Det var et godt
tidspunkt i december.
Ny dato: lørdag d. 12 december kl. 14. Personale (Bente) skriver det på hjemmeside og
på arrangements opslag. Rita booker bordopstillere.
Der nogen der havde sponsoreret gevinster i 2019. I 2020 har nogen givet udtryk for at
ville sponsorere gaver, evt. noget hjemmestrik.

Fyraftenssang mandag d. 16. december kl. 14.30 – 15.30





Det blev så godt at det gav anledning til et arrangement i januar også, d. 20. januar.
Vi vil gerne have det i både feb. Og marts, vi spørger ham på mandag evt. til d. 17. feb.
Kl. 14.30, og mandag d.16. marts kl. 14.30.
Janne har booket lokaler.
Personalet får endelig besked på mandag d. 20.1 af Aase. Herefter på hjemmeside og
arrangements opslag.

Banko onsdag d. 8. januar 2020 kl. 14 – 16.15





Der var 45 i alt.
Ny opråber, han var rigtig god og tydelig.
Kringlen var god,
Husk kage er steget med 1 kr. pr. stk.

Punkt 5: Kommende tiltag og punkter:
Fyraftenssang mandag d. 20. januar kl. 14.30 – 15.30


Frivillige: Bente og Aase

Generalforsamling fredag d. 24. januar 2020 kl. 9.30 (planlagt sidste gang).








På valg er brugerrådsmedlemmer: Bente, Rita og Aase + 1 suppleant
De genopstiller alle
Der er 3 brugerrådsmedlemmer og 1 suppleant på valg.
Forplejning: bake off rundstykker, smør og marmelade ( personale bestiller)
Dirigent: Lars
Avis og opslag: Janne avis uge 2, personalet opslag
Bordopstilling: efter Ritas plan.
Deltagere/ frivillige: hele brugerrådet mødes kl. 8.30 og dækker borde og varmer
rundstykker.






Brugerrådet skal fotograferes til opslag ved indgangen, Bente (personale) fotograferer
Når man er i brugerrådet, er man ikke forpligtiget til altid at deltage ved
arrangementer, det kan være andre frivillige, prøv at spørge andre…. Og måske kunne
det få flere til at bruge huset mere. Det kunne være flere frivillige til Fællesspisning.
Vi tænker over at spørge andre til konkrete opgaver.

Banko onsdag d. 5. februar kl. 14 – 16.15






Opråber: Henning
Computer: Bente/ + 1 (Bente spørger Tage/Gisela om de vil prøve at hjælpe).
Gevinst uddelere: Aase/Eva
Forplejning: Ønske fastelavnsboller
Kommer: Bente, Estrid, Eva, Aase

Fælles brugerrådsmøde på AktivitetsCenter Skjern torsdag d. 6. februar kl. 9.30 – 12.30
 Sæt kryds i kalenderen og aftal evt. fælles kørsel.
 Kommer: Bente, Aase, Eva, Rita.
Fællesspisning mandag d. 24. februar kl? (11.15 eller 11.30)
















Menu: Rita fra Brugerrådet beslutter det sammen med Sonja (personale)
Pris: 80 kr. for medlemmer og 105 kr. for ikke medlemmer.
Med en kop kaffe og en småkage
Min. Antal: ok med en lille bordfuld
Frivillig: Bente, Rita, Eva, Aase
Frivillige i køkkenet: Rita
Mødes kl. 10
Personale: Laila
Musik: Finn, tag godt imod ham.
Bordopstilling: Brugerrådet klarer selv
Bordpynt: Estrid
Servietter: Eva/småkager
Drikkevarer: Personale
Opslag, billeer, avis mm: Personalet
Bente rette tidspunkt på hjemmeside fra 11.15- kl. 11.30

Invitation til udvikling af Seniorgåden – vi vil gøre noget godt endnu bedre.
onsdag d. 18. marts kl. 16 – 18



Medlemmer og lokalområdet inviteres til en udviklende aften på Seniorgården.
Brugerrådet synes det lyder spændende og vil gerne være med

Fortæller koncert og Tarms bedste kagebord onsdag d. 22. april kl. 14



Invitere evt. Skjern med
Det planlægges næste gang

Punkt 6: Udstilling 2020
1.
2.
3.
4.

kvartal: Svend Aage Steffens
kvartal
kvartal
kvartal

Punkt 7: Nyt fra andre i brugerrådet


Intet

Punkt 8: Nyt fra personale



Brød til frivillige fremover: Når der sælges brød i Caféen er der ½ rundstykke om
formiddagen og kage om eftermiddagen, til de frivillige der yder en aftalt indsats.
Hjælp til at passe det åbne tilbud til personalemøderne:
o Tirsdag d. 4. februar Eva, kommer kl. 12 og låse kl. 16
o Tirsdag d. 3. marts Bente kommer kl. 12
o Tirsdag d. 5. maj Rita kl.13
o Tirsdag d. 2. juni Aase kl. 12.30
o Tirsdag d. 25. august
o Tirsdag d. 6. oktober
o Tirsdag d. 3. november
o Tirsdag d. 1. december

Punkt 9: Evt.


Intet

Næste møde: torsdag d. 27. februar kl. 13 – 15.30












Fælles brugerrådsmøde på AktivitetsCenter Skjern torsdag d. 6. februar kl. 9.30 – 12.30
Brugerrådsmøde torsdag d. 27. februar kl. 13 – 15.30
Studietur torsdag d. 12. marts kl. 8 - 16
Brugerrådsmøde torsdag d. 19. marts kl. 13 – 15.30
Dialogmøde for frivillige onsdag d. 29. april kl. 13.30 - 15
Brugerrådsmøde torsdag d. 30. april kl. 13 – 15.30
Brugerrådsmøde torsdag d. 4. juni kl. 13 – 15.30
Brugerrådsmøde torsdag d. 13. august kl. 13 – 15.30
Brugerrådsmøde torsdag d. 24. september kl. 13 – 15.30
Brugerrådsmøde torsdag d. 5. november kl. 13 – 15.30
Brugerrådsmøde torsdag d. 3. december kl. 13 – 15.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idéer vi ikke må glemme:

