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Bemærkninger

Referat fra Brugerrådsmøde i Aktivcentret Hvide Sande
1. Nyt fra formanden


Der er ikke noget nyt siden sidst.

2. Nyt fra Ældrerådet


Der er ingen repræsentant i øjeblikket.

3. Nyt fra leder og personale





Vi forslår at ændre: NYT: Påskefrokost for medlemmer og daghjemsbrugere mandag d. 4. april
2022 kl. 11.30 - 14.30 (Personalet booker Omsorgsmusikanten) til tirsdag d. 5. april 2022. Det
er godkendt. Janne giver besked vedr. hjemmeside og arrangements plakat.
NYT: Sommergrill for medlemmer og daghjemsbrugere mandag d. 13. juni 2022 kl. 11.30 14.30 (Omsorgsmusikanten?) til torsdag d. 16. juni 2022. Det er godkendt. Janne giver besked
vedr. hjemmeside og arrangementsplakat.
Janne sender en oversigt over arrangementer med referatet.

4. Evaluering siden sidst




Opstart af bowl med DGI onsdag d. 12. januar 2022 kl. 13 - 16. Der blev serveret gratis kaffe og
brød. Der kom ca. 28 personer til kaffe. Vi har et hold bowls nu om mandagen kl. 13. Stor
succes.
Foredrag med Anders Bjerregaard tirsdag d. 18.1.22. Det var et alletiders foredrag. Han gjorde
det fantastisk. Meget levende fortælling. Der var 30 meldt til, men der kom flere. Det vil
brugerrådet gerne have mere af.

Spis og gå hjem torsdag d. 20. januar kl. 17 -20.30:




Maden var fra Spar og menuen var karbonader med tilbehør. Det var en rigtig god aften, med
en masse snak. Der var kun 9 tilmeldte.
Vi vil gerne have invitationen til at ligge fremme 14 dage før til tilmelding. I avisen 1 uge før.
Vi havde en snak om drikkevarer. Der har tidligere kun været mulighed for at købe vin og
sodavand. Vi endte med at beslutte, at der skal være mulighed for at købe vin, sodavand og øl
til arrangementer med spisning (starte med at købe 6 øl, da der ikke bliver solgt så mange øl).
Vores åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 16.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
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5. Planlægning og idéer til nye tiltag









Vi aftalte på sidste møde, at vi i dag ville tale om nye idéer til Aktivcentret Hvide Sande. Gerne
noget for mænd. Er der basis for at startet et hold op for mænd? Brugerrådet kender ikke
behovet. Flere af deltagerene til det nye bowls hold er mænd.
Brugerrådet var meget begejstrede for foredraget med Anders. Vi beslutter, at vi gerne vil
tilbyde miniforedrag i eftermiddagstimerne nogle gange om året. Brugerrådet beslutter
torsdage kl. 13.30 - 15.30 inkl. kaffe. Det kunne være en tidligere fisker fra område. Det kunne.
F.eks. noget for mænd jagt og fiskeri. Det kunne f.eks. være René fra museum eller en lokal.
Gerne tilmelding. Én gang mere i dette halvår.
Janne har efterfølgende booket René Hankelbjerg fra Ringkøbing Skjern Museum torsdag d. 17.
marts 2022 kl. 13.30 - 14.30 (herefter kaffe). Emnet: Natur, jagt og fiskeri. (Datoen kan ikke
ændres, da det var her han var ledig).
Vi skal gøre rigtig god reklame for foredraget. Ulla, Tina og Janne finder ud af prisen.
Avisen i uge 10 (indberettes senest uge 9) Ulla.

6. Planlægning af kommende arrangementer
Sangeftermiddag torsdag d. 3. februar 2022 kl. 13.30 - 15
 Anny har lavet opslag, så man lægger mere mærke til det.
 Brugerrådet har nævnt det på de hold de deltager på.
Spis og gå hjem torsdag d. 24. februar 2022 kl. 17 - 19.30:
 Menu: Hvidkålsrouletter
 Lene og Tove undersøger prisen og giver besked til Anny
 Tonny og Bodil sørger for drikkevarer og dessert
 I ugeavisen i uge 7 (indberettes senest i uge 6). Ulla
 Ulla giver besked til Lone Bech vedr. hjemmeside (menu og pris).
 Invitationer skal lægges frem 2 uger før. Anny afleverer dem i centret.
 Prisen 100 kr. for medlemmer og 130 kr. for ikke medlemmer.
 Ulla eller Tina skriver priser på drikkevarer ud til arrangementet.

Sangeftermiddag torsdag d. 3. marts 2022 kl. 13.30 - 15
 Som vanligt
Spis og gå hjem torsdag d. 24. marts 2022 kl. 17 - 19.30
 Sprængt nakke
 Lene og Tove undersøger prisen og giver besked til Anny
 Tonny og Bodil sørger for drikkevarer og dessert
 I ugeavisen i uge 11 (indberettes senest i uge 10). Ulla
 Ulla giver besked til Lone Bech vedr. hjemmeside (menu og pris).
 Invitationer skal lægges frem 2 uger før. Anny afleverer dem i centret.
 Prisen 100 kr. for medlemmer og 130 kr. for ikke medlemmer.
 Ulla eller Tina skriver priser på drikkevarer ud til arrangementet.
7. Evt.


Intet

Kommende brugerrådsmøder:


Mandag d. 14. marts 2022 kl. 11.30 - 13 (Janne kommer lidt senere).
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Mandag d. 9. maj 2022 kl. 11.30 - 13
Mandag d. 27. juni 2022 kl. 11.30 - 13
Mandag d. 29. august 2022 kl. 11.30 - 13
Mandag d. 19. september 2022 kl. 11.30 - 13
Mandag d. 31. oktober 2022 kl. 11.30 - 13
Mandag d. 5. december 2022 kl. 11.30 - 13.

Husk også:



Frivillig fest torsdag d. 31. marts 2022 kl. 17 - 20.30 på Aktivcentret Hvide Sande.
Fællesbrugerrådsmøde for alle fem brugerråd. Afholdes på Aktivitetshuset Ringkøbing tirsdag
d. 22. marts kl. 12.30 - 15.30

