REFERAT

Referat fra møde
Brugerrådsmøde på Seniorgården
<Mødedato>
Torsdag d. 24. februar 2022
Mødetid
Kl. 9 - 12
Mødested
Seniorgården, Torvegade 20, 6880 Tarm
Afbud
Finn, Jonna
Bemærkninger

Sagsbehandler

Janne Nielsen
Direkte telefon

99 74 10 02
Dato

D. 24.02.2022

Velkommen til nye medlemmer og ny medarbejderrepræsentant.
Punkt 1: Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand
 Formand: Rita Aagaard
 Næstformand: Elsebeth Torbøl
Punkt 2: Nyt fra formanden.
 Har materiale med til bordopstillerne og et skema hvor der er planlagt, hvem der står
for at stille borde op til arrangementer. Scannes ind og gemmes under brugerrådets
drevet.
 Der er 3 hold af to personer der på skift har den opgave.
Punkt 3: Nyt fra Ældrerådet.
 Lars Elkjær præsenterer sig selv.
 Har været med i ældrerådet 2 gange før og er nu med for 3. gang.
 Der er 13 medlemmer i ældrerådet og 2 ledige pladser.
 Møde x 1 mdr. og har formøder med socialudvalget og Fagchef i Sundhed og Omsorg.
 Lars kan dermed videre bringe ting til social udvalget.
 Ældrerådet er et høringsorgan, men kan ikke beslutte noget.
 Højmark dag er fastlagt til d. 6. oktober 2022 med foredrag, musik og spisning.
 Der vil blive lavet ny folder med navne og billeder af ældrerådet samt med vigtig info
til ældre i kommunen.


Janne: Der bliver løbende spurgt ind til RKSK betalingskortet. Kortet er indført som led
i en besparelses og effektiviseringsproces og det fungerer rigtig godt, når det er
oprettet. Der er opmærksomhed på dem der har svært ved at håndtere denne it, men
der er på alle aktivitetscentre frivillige der kan hjælpe med at få det opstartet.
1. april er det slut med kontanter i de enkelte huse, men der vil være et alternativ til
kontant betaling et eller andet sted i kommunen. Der kommer opslag op om det i de
enkelte huse.
Vores åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 16.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
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Punkt 4: Evaluering siden sidst
Generalforsamling fredag d. 28. januar 2022 kl. 9.30 - 11.30




Var lidt ramt af sygdom hos formand og Janne. Så Janne var med virtuelt og fremlagde
formandsberetningen virtuelt.
Der var 22 deltagere.
Der var god dialog efter selv dagsordens punkterne var gennemgået.

Banko onsdag d. 2. februar 2022 kl. 14 - 16.15



Der var 29 deltager der købte kort
Fastelavnsboller fra Åkanden var tørre, hvilket var ærgeligt. Undersøg hvornår brødet
er kommet til Seniorgården og om det måske er derfor.

Cafe med…. Niels Chr. Larsen, tidl. Tarm dreng, søn af Ford Larsen, bilforhandler d. 4. februar 2022 kl.
9 - 11.30.





Der var ca. 13 deltager. Vi håber der kommer flere næste gang.
Det fungerede godt med stoleopstillingen, men det var uhensigtmæssigt i forhold til
når folk skulle have kaffe.
Ønsker at prøve næste gang at folk sidder ved bordene, både fordi det er cafe koncept
og det er nemmere at sidde med kaffen.

Punkt 4: Planlægning af kommende arrangementer
Fællesspisning mandag d. 28. februar 2022 kl. 11.30 - 14.30
















Ansvarlig fra brugerrådet: Rita
Ansvarlig personale: Tove
Menu: Brunkål og ananasfromage
Pris: for medlemmer og for ikke medlemmer. 80/110 kr.
Min. Antal: Minimums antallet er sløjfet til fællesspisningerne. Vi vil gerne være der for
dem der kommer.
Frivillig: Kasseapparat Finn.
Frivillig servering: Estrid til kl. 12.45, Inger Nielsen
Frivillige i køkkenet: Tove og Nina Møller
Indkøb af drikkevarer: Henning.
Mødes kl. 9.30, der er kaffe og rundstykker til jer (personalet søger for dette).
Musik: Finn og Laurids
Bordopstilling: de frivillige der hjælper til fællesspisningen.
Bordpynt: Klubben står for fastelavnspynt, evt. grene.
Servietter Rita køber.
Opslag, biletter, avis, facebook mm: Personalet

Banko d. 2. marts 2022 kl. 14 - 16.15


Opråber: Henning
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Computer: Astrid eller Finn.
Øvrige frivillige: Sanne, Elsebet, Estrid og Rita. Ved afbud gives besked til Rita.





Forplejning: Der er bestilt Gulerodskage til 50 personer. Fremadrettet er 45 nok.
Hvem tæller besøgende: Rita
Annonce i avisen: Sonja har lavet annoncen til uge 8

Seniormøder onsdag d. 9. marts kl. 9 - 13


Sanne vil gerne deltage fra brugerrådet sammen med Helle. Janne har givet besked til
Helle.

Studietur d. 17. marts. 2022.




Der er fem brugerrådsmedlemmer fra Skjern der ikke kan denne dag. Vil I være med til
at vi udsætter dagen - måske til efteråret – JA
Janne har overvejet om alle brugerrådsmedlemmer i kommunen kunne deltage.
Jeg vil gerne opfordre til at vi holder et brugerrådsmøde den dag i stedet. Det er ok, da
der er mange kommende arrangementer.

Cafe med..Hans Nejsum. Fortælling om Hvidstensgruppen fredag d. 18. marts 2022 kl. 9 11.30








Ansvarlig personale: Vivi og Tove
Frivillige: Finn, Rie og Jonna
Mødes kl. 8.30
Bordopstilling: Finn
Forplejning: rundstykker
Annonce i avisen: Tove sættes i uge 10
På facebook mandag i uge 10 +11 (Kate)

Fælles brugerrådsmøde i Ringkøbing tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 12.30 - 15.30




I modtager dagsorden af Janne på mail.
Vil I køre sammen aftales d. 17. marts.
Personale repræsentant Tove

Jysk Tøjsalg onsdag d. 23. marts kl. 10 - 14










Ansvarlig personale: Vivi
Brugerråd: Rita, Elsebeth, Sanne og Estrid
Mødes kl: 9.30
Lokale: Salen er booket.
Forplejning. Vi aftaler, at der skal være mulighed for at købe en bolle med ost eller
pålæg. ½ bolle med ost eller pålæg 10 kr.
Personalet indkøber: Boller (8) med smør, ost og pålæg. Indkøb i ABC af personalet.
Frivillige i caféen: Sanne og Jonna skiftes.
Annonce i avisen: Sonja har indmeldt men rettes med forplejning Tove.
Til efteråret evt. også skosalg sammen med.
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Opslag og facebook: Vivi ansvarlig (husk der skal stå at der er mulighed for at købe
kaffe og smurt bolle).

Markedsdag i Skjern tirsdag d. 5. april 2022 kl. 11 - 15.30



Musik mm. I er velkommen.
Husk tilmelding hvis I vil have en stand

Planlægningen udsættes til næste møde: Banko onsdag d. 6. april








Opråber:
Computer:
Gevinst uddelere:
Øvrige frivillige:
Forplejning:
Hvem tæller besøgende
Annonce i avisen: Tove. Skal indberettes i først i uge 12. I avisen i uge 13.

Planlægningen udsættes til næste møde: Cafe med..Ole Jørgensen. Min tid i Tarm Fredag d. 8.
april 2022 kl.9 - 11.30






Ansvarlig personale: Susanne
Frivillige:
Mødes kl.
Bordopstilling: Finn
Forplejning:

Planlægningen udsættes til næste møde: Frokostbord mandag d. 25. april 2022 kl. 11.30
















Ansvarlig fra Brugerrådet:
Ansvarlig personale: Tove
Menu:
Pris: for medlemmer 80 kr. og 110 kr. for ikke medlemmer.
Min. Antal:
Frivillig:
Frivillige i køkkenet:
Indkøb af drikkevarer: Henning
Mødes kl.
Musik: Finn
Bordopstilling:
Bordpynt:
Servietter:
Opslag, biletter, facebook: Vivi ansvarlig
Annonce i avisen: Tove ansvarlig
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Planlægningen udsættes til næste møde: Udflugt til Kvie Sø d. 18. maj 2022 kl. 13.30 - 17


Ansvarlig og pris. Udsættes til næste møde.

Punkt 5: Nyt fra andre i brugerrådet


Finn har været i banken i forhold til at skifte bruger på kontoen for Seniorgårdens
fond.
Brugerrådsmedlem Finn Larsen Hansen bemyndiges af brugerrådet til at have adgang
til Seniorgårdens fond.
Næstformand Elsebeth Torbøl og brugerrådsmedlem Sanne Vissing attesterer sammen
med Finn Larsen Hansen i banken
Finn kontakter Elsebeth og Sanne og aftaler en møde dato.



Estrid har undersøgt om der er nogen der kan undervise i pile flet. Har ikke fundet
nogen der kan påtage sig opgaven. Der er en frivillig i Videbæk, som man kunne
forhøre om hun vil. Alternativt kan de interesserede fra Tarm tage med til arrangement
i Videbæk. Janne vil sende tlf. nummer til Estrid.

Punkt 6: Nyt fra leder og medarbejdere
Vi har sagt velkommen til mange nye medarbejdere på Seniorgården. De gør det godt og v er
glade for samarbejdet.
Punkt 7: Evt.


Ros til Janne for artikel i ugebladet.

Næste brugerrådsmøde møde:
 Tirsdag d. 17.marts 2022 kl. 9 -11.30
 Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 12.30 - 15.30 Fælles brugerrådsmøde i Ringkøbing
 Torsdag d. 28. april 2022 kl. 9 – 11.30
 Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 9 – 11.30
 Torsdag d. 18. august 2022 kl. 9 – 11.30
 Torsdag d. 15. september 2022 kl. 9 – 11.30
 Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 9 – 11.30
 Torsdag d. 24. november 2022 kl. 9 – 11.30

