Referat

Brugerrådsmøde Seniorgården
Mødedato

Torsdag d. 13. august 2020
Mødetid

kl. 13 – 15.30
Mødested

Seniorgården, Tarm.
Afbud

Lars

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


Alle har fået informationsmateriale.

Punkt 2: Nyt fra formanden.
 Ikke noget nyt siden sidst.
Punkt 3: Nyt fra Ældrerådet.


Afbud fra Lars

Punkt 4: Planlægning af kommende arrangementer
AFLYST Åbent hus mandag d. 24. august kl. 9 – 11.30.
Fællesspisning mandag d. 31. august kl. 11.30. Flyttes til d. 28. september kl. 11.30
(Planlægges færdig næste gang)












Menu: Sonja og Åkanden beslutter menuen.
Pris: for medlemmer og for ikke medlemmer. 80 kr for medlemmer og 105 for ikke
medlemmer.
Sted: Caféen
Antal: Max. 19 gæster (Sonja undersøger om det er realistisk).
Frivillig: Aase, Rita, Bente, Eva (hvis det er nødvendig)
Frivillig i køkkenet:
Mødes kl.:
Drikkevarer: Vin Eva tjekker. Personalet søger for resten
Musik: CD
Bordpynt: Rita
Servietter: Eva




Bordopstilling:
Opslag, biletter, hjemmeside, avis mm: Personalet

Banko onsdag d. 2. september



Aflyses. Venter med at starte op til d. 7.10.20
Sonja sletter annoncen og der laves opslag i centeret om opstart, max. antal, tilmelding
mm.

Høstfest i Skjern onsdag d. 16. september kl. 17



Opslaget kan sættes op på Seniorgården, når der er planlagt færdig i Skjern.
Det bliver ikke et fælles projekt, som først planlagt.

Banko onsdag d. 7. oktober Planlægges færdig d. 24.9.20








Sonja sætter annonce i avisen. Max 30 personer. Tilmelding til Estrid
Gevinster: Rita undersøger om vi kan få gavekort til Daglig Brugsen til 75 kr. pr. stk.
Opråber:
Computer:
Gevinst uddelere:
Øvrige frivillige:
Forplejning:

Dialogmøde for frivillige fredag d. 18. september kl. 9.30 – 11





Frivillige: Brugerrådet hjælper med kaffe.
Personale: Janne + 1
Vi mødes kl. 8.45
Rita sørger for bordopstillere kl. 8
 Forplejning: Evt. smurte boller fra Åkanden. Evt. portionsanrettet. Sonja bestiller.

Punkt 5: Nyt fra andre i brugerrådet


Det blev besluttet at Brugerrådet indkaldes til undervisning og evt. selv prøver at
oprettet deres eget betalingskort – inden kontaktløs betaling træder i kraft.

Punkt 6: Nyt fra personale




I daghjemmet er vi ved at være oppe på det normale antal borgere igen.
Faste fotos i lokalerne i stedet for skiftende udstilling? Det synes Brugerrådet er en god
idé. Personalet arbejder videre.
Vil Seniorfonden sponsorer store krukker til indgangen? Det vil de gerne, men Finn
laver selv krukker. Det prøver vi i første omgang. Seniorfonden vil godt sponsorer
blomster. Husk at bruge Seniorfondens kort.

Punkt 7: Evt.


Intet.

Næste møde:
 Dialogmøde for frivillige fredag d. 18. september kl. 9.30 - 11
 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:

