Referat

Brugerrådsmøde Seniorgården
Mødedato

Torsdag d. 11. juni 2020
Mødetid

kl. 13 – 15.30
Mødested

Seniorgården, Tarm.
Afbud

Eva

Referat fra brugerrådsmøde Seniorgården
Mødet afholdes i et lokale, hvor der er mulighed for at holde afstand.
Man må ikke møde op, hvis man har sygdomssymptomer.

Du har selvfølgelig mulighed for at melde afbud til mødet, hvis du ikke ønsker at møde op .

Punkt 1: Nyt fra leder vedr. genåbning
Retningslinjer: Selv om smittetrykket er meget lavt skal vi selvfølgelig overholde
myndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a. 4 m2 pr person, max 50 personer i
forsamlinger, samt et afstandskrav på 2 m da mange medlemmer er i øget risiko (jeg
vedhæfter opslag vedr. øget risiko). Desuden skal vi være meget opmærksomme på
kontaktflader og der må ikke deles avis, kortspil mm.
Det har selvfølgelig en meget stor konsekvens for vores færden på aktivitetscenteret/huset og
for aktiviteterne.
Anbefaling: Brugerrådet og leder anbefaler, at vi holder lukket i det åbne tilbud indtil videre,
men ved individuelle/særlige behov, kan der gives dispensation, hvis den frivillige for holdet
vil tage ansvaret. Der sendes mail ud til alle de frivillige. De frivillige giver taler med
personalet, hvis der er behov for at starte op inden sommerferien. Personalet informerer om
retningslinjer og i fællesskab findes der en løsning.
Pga. træningslokalets størrelse åbnes der ikke op for åben træning.
Medlemskort: Janne har lavet en sag til Social og Sundhedsudvalget hvor det anbefales at
medlemmerne får et nyt ½ års kort som erstatning for ikke anvendt medlemskab under
corona krisen. Vi afventer beslutning.

Punkt 2: Nyt fra formanden.




Eva er sygemeldt, Rita har talt med hende og vil gå forbi med et referat.
Rita har talt med en der måske kunne tænke sig, at blive frivillig. Vedkommende vil
gerne cykle. Personalet prøver at kontakte hende. Sonja har fået navnet.
Aase kender en, der måske gerne vil hjælpe i køkkenet.

Punkt 3: Nyt fra Ældrerådet.


Lars fra fraværende.

Punkt 4: Gennemgang af efterårets program




Aflyses: Kaffe med Klubben i juli. Personalet søger for at slette annoncen.
Aflyses: Banko onsdag d. 5. august kl. 14. Personalet skriver annonce
Åbent hus mandag d. 24. august kl. 9 – 11.30. Vi udvider åbningstiden til kl. 12,
gældende retnings linjer for samvær overholdes. Annonce laves separat for Tarm

Nedenstående arrangementer tages op på det først kommende brugerrådsmøde, da vi kender
fremtidige retningslinjer på det tidspunkt.









Fællesspisning mandag d. 31. august kl. 11.30
Banko onsdag d. 9. september
Høstfest i Skjern onsdag d. 16. september kl. 17
Banko onsdag d. 7. oktober
Ålegilde mandag d. 26. oktober kl. 11.30
Banko onsdag d. 4. november
Julefrokost mandag d. 30. november kl.11.30
Banko onsdag d. 2. december
 Julebanko lørdag d. 12. december kl. 14
Sonja Skriver til Ole Arnbak vedr. fortællekoncert, vi vil gerne udsætte det til næste år.

Punkt 5: Nyt fra andre i brugerrådet


Intet

Punkt 6: Nyt fra personale
Kontantløse aktivitetscentre:
 Alle medlemmer køber et betalingskort, som skal aktiveres med beløb inden det kan
anvendes.
 De som ikke har en computer, må låne eller få pårørende til at hjælpe. Finn tilbyder at
hjælpe, dem der ikke kan få anden hjælp.
 Vi snakker om pengegevinster til banko, det skal ændres til noget andet, det kunne evt.
være et gavekort til handelsstandsforeningerne i både Skjern og Tarm eller Daglig
Brugsen.
 Der er forslag om at sælge betalingskortet (10 kr.) når vi udleverer nyt medlemskort.

Punkt 7: Evt.


Brugerrådsmødet i dec. Flyttes fra d. 3. til d. 10. december.

Næste møde:
 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 Flyttes til d. 10. december

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

