REFERAT

Referat fra møde

Sagsbehandler

Brugerrådsmøde Aktivcentret Hvide Sande

Janne Nielsen

<Mødedato>

99 74 10 02

Mandag d. 14. marts 2022
Mødetid

Direkte telefon
Dato

14. marts 2022

Kl. 11:30 -13
Mødested

Aktivcentret Hvide Sande
Afbud
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Referat fra brugerrådsmøde
1. Nyt fra formanden
Ikke noget nyt.
2. Nyt fra Ældrerådet
Ingen deltagere
3. Nyt fra leder og personale
Vi taler om RKSK betalingskortet. Der vil blive arrangeret en dag, hvor man kan få hjælp til at få
oprettet kortet.
4. Evaluering siden sidst
Sangeftermiddag torsdag d. 3. februar 2022 kl. 13.30 - 15
 14 deltager. Der er kommet lidt flere med. Det går som det skal. Det var hyggeligt, vi sang
mange sange.
Spis og gå hjem torsdag d. 24. februar 2022 kl. 17 - 19.30
 16 deltagere.
 I annoncen skal der stå: Tilmelding og betaling senest xx dato på Aktivcentret.
 Menu: Hvidkålsrouletter, kartofler og salat. Maden blev rost.
 Betaling af drikkevarer er muligt med RKSK kortet. Brugerrådet skal oplæres til det. Der
vælges tre: Anny, Tove og Lene. Tina lærer dem op d. 5. april under Påskefrokosten.
 Hvis der er drikkevarer i glasgangen, der ikke må sælges (hvis det er købt ind til et bestemt
arrangement) - sætter personalet skilt på
Sangeftermiddag torsdag d. 3. marts 2022 kl. 13.30 - 15.
 12 deltagere. Det gik også godt.
5. Planlægning af kommende arrangementer
Mini foredrag med René Hankelbjerg fra Ringkøbing Skjern Museum torsdag d. 17. marts 2022 kl.
13.30 - 14.30
Vores åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 16.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
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Efter foredraget er der kaffe.
Emnet: Natur, jagt og fiskeri.
Pris inkl. kaffe: 50 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke medlemmer.
Frivillige: Tove, Anny, Tom, Lene, Ida og Tonny
Mødes kl. 12.30
Annonce i Avisen i uge 10 (indberettes senest uge 9) Ulla.

Fællesbrugerrådsmøde for alle fem brugerråd.
 Afholdes på Aktivitetshuset Ringkøbing tirsdag d. 22. marts kl. 12.30 - 15.30.
 Dagsorden er sendt ud.
Spis og gå hjem torsdag d. 24. marts 2022 kl. 17 - 19.30
 Sprængt nakke og stuvet spidskål.
 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.
 Tilmelding og betaling på Aktivcentret senest mandag d. 21. marts kl. 12.
 Ulla eller Tina skriver priser på drikkevarer ud til arrangementet.
 Hvis der er nogle der vil betale drikkevarer med RKSK kortet, skriver brugerrådet dem op og
så kan de betale til personalet næste gang de kommer i centret.
Påskefrokost med musik ved Omsorgsmusikanten tirsdag d. 5. april kl. 11.30 - 14.30
 Frivillige: Tonny, Ida, Anny, Tom, Bodil, Tove.
 Mødes kl. 10
 Personalet: Tina eller Ulla kommer ned i salen til en opstart. Brugerrådet klarer det praktiske.
 Vi håber både daghjemsbrugere og medlemmer vil deltage.
 Lokale: Salen
 Menu: Bl.a. Sild, æg og karrysalat, 1 tartelet med høns og asparges mm. Købe mad for 100 kr.
Tove og Lene undersøger hvad vi kan få inkl. småkager.
 Drikkevarer: (Husk snaps, øl, vand, vin). Tonny og Bodil,
 Pris medlemmer 130 kr. og 160 kr. for ikke medlemmer
 Tilmelding og betaling på Aktivcentret senest tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 12.
 Opslag: Anny
 Servietter: Tonny tager nogle med. Bordpynt: Tonny og Anny tager noget med fra haven.
 Avis og hjemmeside: I avisen i uge 12 (indberettes senest uge 11): Ulla
Sangeftermiddag torsdag d. 7. april kl. 13.30 - 15
 Som vanligt.
Spis og gå hjem torsdag d. 28. april 2022 kl. 17 - 19.30
 Menu: Vi spørger brugerne fra gang til gang.
 Tove og Lene giver besked til Anny inden påske vedr. opslag
 Tonny og Bodil sørger for drikkevarer og dessert
 I ugeavisen i uge 16 (indberettes senest i uge ? obs om der er andre deadlines pga. påske). Ulla
 Sidste tilmelding og betaling mandag 25. april kl. 12 på Aktivcentret.
 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.
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Sangeftermiddag torsdag d. 5. maj 2022 kl. 13.30 - 15
 som vanlig
Gratis biograftur onsdag d. 11. maj 2022 kl. 13.30 i Ringkøbing - sæt kryds i kalenderen.
 Flere oplysninger senere
 Der er gratis kørsel
Spis og gå hjem torsdag d. 19. maj 2022 kl. 17 - 19.30
 Menu: Vi spørger brugerne fra gang til gang.
 Tove og Lene giver besked til Anny vedr. opslag
 Tonny og Bodil sørger for drikkevarer og dessert
 I ugeavisen i uge 19 (indberettes senest i uge 18). Ulla
 Sidste tilmelding og betaling mandag 16. maj kl. 12 på Aktivcentret.
 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.
Stort GRATIS arrangement med musik og mad i ROFI - sæt kryds i kalenderen.
 Gratis transport
 Flere oplysninger senere
 Sang aflyses den dag
6. Evt.


Intet.

Kommende brugerrådsmøder:







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

