Referat

Brugerrådsmøde Seniorgården
Mødedato

Torsdag d. 27. februar 2020
Mødetid

kl. 13 – 15.30
Mødested

Seniorgården, Tarm. Lokale: Kursus 1 og 2
Afbud

Lars, Sonja

Referat torsdag d. 27. februar 2020
Velkommen til Finn
Punkt 1: Godkendelse af referat.
Punkt 2: Nyt fra formanden.
 Rita har talt med Josefine om et butiksbesøg sidst i april. Rita foreslår onsdag d. 29.

april kl. 9.30 om formiddagen. Afgang kl. 9.20. Frivillige Bente, Aase, Rita. Rita
undersøger om det kan lade sig gøre.
 Rita viser, at der er stor forskel på annoncerne under kommunen informerer fra de
forskellige aktivitetscentre. Den fra Seniorgården var meget kort. Janne fortæller, at
der er regler på området i forhold til hvor meget vi må skrive. Janne finder reglerne
frem i forhold til antal anslag.

Punkt 3: Nyt fra Ældrerådet.


Afbud fra Lars

Punkt 4: Siden sidst.
Fyraftenssang mandag d. 20. januar kl. 14.30 – 15.30


15 deltagere

Generalforsamling fredag d. 24. januar 2020 kl. 9.30.




Vi er glade for vores nye medlem.
Der var ikke så meget dialog/spørgsmål denne gang.
Deltagere inkl. brugerråd: 40 deltagere.

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




50 spillere
432 kr. i overskud.
Computerne og anlægget drillede. Brugerrådet har aftalt med personalet, at der skal
laves en vejledning. Finn vil godt lave oversigten, hvis han lige får at vide, hvordan det
virker. Sonja kontakter Finn.



Fastelavns bollerne var ikke lige store. Det føltes lidt pinligt for jer der serverede.

Fælles brugerrådsmøde på AktivitetsCenter Skjern torsdag d. 6. februar kl. 9.30 – 12.30
 Det gik godt. Vi fik en god snak ved bordene.
 Bedsteforældre banko i uge 7 og uge 42. Tages op til program 2021.
Fyraftenssang mandag d. 17. februar kl. 14.30 – 15.30




15 deltagere
Dem der kommer nyder det.
Personalet: Den gamle oversigt over månedens arrangementer skal pilles ned og nye
sættes op. Gerne flere måneder ad gangen.

Fællesspisning mandag d. 24. februar






Maden var god. Det hele gik godt.
Deltager:
CD i baggrunden.
Et sjovt indslag fra Sonja og Svend Aage Steffens.
Det var ærgerligt billetterne til næste arrangement ikke var klar. Vi kunne have solgt
en del. Det er lettere for vores medlemmer, når de kan købe biletterne til næste gang.

Punkt 5: Kommende tiltag og punkter:
Seniormøde på Mejeriet d. 3. marts


Rundvisning på Seniorgården efter mødet. Bente er her i forvejen og passer og vil godt
vise rundt.

Banko onsdag d. 4. marts kl. 14







Opråber: Henning
Computer: Rita/Tage
Gevinst uddelere: Aase og Eva
Regnskab over gevinster: Estrid
Forplejning: Gerne en pladekage.
Idé til gevinster: Gavekort til Café mad. Det vil Brugerrådet gerne prøve. Så skal det
være i stedet for kaffen. Der er brug for 15 gavekort. Personalet laver dem.

Studietur torsdag d. 12. marts kl. 8 – 16




Studieturen går til Koloritten i Herning. Invitation er delt ud.
Estrid vil godt køre.
Estrid (2), Eva (2), Bente (2), Aase (2). Afbud fra Rita og Finn.

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



Mangler på hjemmesiden. Janne retter det.
Bente, Rita og Finn. Måske Aase.

Invitation til udvikling af Seniorgåden – vi vil gøre noget godt endnu bedre.
onsdag d. 18. marts kl. 15.30 – 18





Medlemmer og lokalområdet inviteres til en udviklende aften på Seniorgården.
Brugerrådet synes det lyder spændende og vil gerne være med
Deltagere: Bente, Estrid, Eva, Rita, Finn og Aase.
Bordopsætning: Poul og Leif sætter borde op kl. 12. Vi sætter dem selv tilbage.

Vi gir en kop kaffe torsdag d. 26. marts kl. 10.




Frivillig hjælp til uddeling af invitationer: Bente, Finn, Estrid og Rita vil gerne hjælpe. I
aftaler selv med Vivi.
Frivillige på selve dagen: Eva og Aase vil gerne hjælpe med kaffen og fortælle om huset.
Personale: Vivi

Påskefrokost mandag d. 30. marts kl. 11.30















Menu: Menu 4
Lokale: Caféen
Pris: 80 kr. for medlemmer og 105 for ikke medlemmer.
Min/max. Antal: 70 deltagere
Frivillig: Aase, Estrid en hel dag, Bente, Rita, Eva, Finn
Frivillige i køkkenet: Eva + 1 personale
Mødes kl.: 9.30
Personale: Laila?
Musik: Husorkestret (3 personer)
Bordopstilling: Klare brugerrådet selv.
Bordpynt: Daghjemmet? (Estrid har ikke tid).
Servietter: Eva køber påskeservietter
Drikkevarer: Personale
Opslag, billeer, avis mm: Personalet

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










Fortæller koncert ved Ole Arnbak fra kl. 14. Seniorfonden betaler koncerten.
Pris for medlemmer: 50 kr. Pris for ikke medlemmer 75 kr.
Frivillige: Brugerrådet bliver til folk er gået. Rita, Eva, Bente, Estrid, Aase, Finn
Personale:
Bordopstilling kl. 12: Marie og Laurids.
Mødes kl. 13
Bordpynt:
Servietter:
Hvem sponsorer en kage: Bente (+ spørge 1 mere), Eva – 2 slags, Estrid.

Markedsdage på Aktivitetsområdet


Orientering om fælles beslutning fremover.

Dialogmøde for frivillige onsdag d. 29. april kl. 13.30 - 15
 Ingen specielle ønsker til emner
 Lokale: Salen
 Frivillige:
 Mødes kl. 13.

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

kvartal: Svend Aage Steffens
kvartal: Finn prøver at kontakte Bente Kallehauge
kvartal
kvartal: Karin Ladekjær (Estrid).

Punkt 7: Nyt fra andre i brugerrådet


Intet

Punkt 8: Nyt fra personale



Bedstefar ta mig med ud i naturen: Janne sender invitationen på mail.
Kontantløse aktivitetscentre. Janne orienterer. Finn foreslår, at frivillige der kan hjælpe
med opstarten.

Punkt 9: Evt.


Finn spørger om man må dele opslagene vedr. arrangementerne på Facebook. Det må
man meget gerne.

Næste møde: Brugerrådsmøde torsdag d. 19. marts kl. 13 – 15.30







Brugerrådsmøde torsdag d. 30. april kl. 13 – 15.30 Aflyses.
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:

