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Brugerrådsmøde på Seniorgården
Punkt 1: Nyt fra formanden.
 Henning kan ikke hjælpe til banko og indkøb frem til sommerferien.
Punkt 2: Nyt fra Ældrerådet.
 Lars er fraværende.
Punkt 3: Nyt fra leder og medarbejdere


Kommende besparelser i Sundhed og Omsorg: Ikke konkrete oplysninger endnu, men
der ventes et stort besparelses katalog, hvor Sundhed og Omsorg skal spare 21 mio.
Pengene skal hovedsageligt gå til anlæg bla. Skole i Skjern og Aflastningscenter

Punkt 4: Evaluering siden sidst
Cafe med..Hans Nejsum. Fortælling om Hvidstensgruppen fredag d. 18. marts 2022 kl. 9 11.30


Antal, forplejning mm.: Stor succes, meget spændende foredragsholder, ca. 50-55
deltager, publikum sad ved bordene, som de står til hverdag.

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


Fik I noget ud af det? Idéer der skal afprøves? Det var meget spændende at høre fra de
andre brugerråd. Forskellig oplevelse afhængig af hvilket bord, man sad ved. Godt med
ide forslag til arrangementer og der er lavet et fælles dokument, hvor alle
aktivitetscentrene kan skrive gode oplevelser ind. God drøftelse af hvordan vi kan
fastholde og få flere bruger.

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


Antal, hvordan gik salg af forplejning? mm. Det gik ok med at sælge boller med pålæg
og ost om formiddagen, stor interesse for tøjet og god salg især om formiddagen. Det
Vores åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 16.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
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bedste tidspunkt vil være kl. 9-12. Vi planlægger nyt tøjsalg først i november. Rita vil
prøve at tage kontakt for ny aftale.
Pileflet d. 28.3.2022


På gummiholdet er der afholdt en pileflet dag. Hvordan gik det? Rigtig god dag. Der var
samtidig med afslutning på gummi med god frokost.

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


Var der deltagere her fra? Var I tilfredse med dagen? Ingen fra brugerrådet var med,
men rygtet er, at det var en rigtig god dag.

Banko onsdag d. 6. april


Antal, forplejning mm. 33 spillere + 2 ekstra til kaffe. God kage som blev hentet på
dagen. Det gav et lille underskud. God stemning og folk hyggede sig.

Cafe med..Ole Jørgensen. Min tid i Tarm fredag d. 8. april 2022 kl.9 - 11.30


Antal, forplejning mm. Rigtig god dag. Spændende og inspirerende. 20 gæster + to
hjælper.

Frokostbord mandag d. 25. april 2022 kl. 11.30


Antal, forplejning, musik mm. Mad til 28 personer. Rigtig god og lækker mad. Rigtig
god stemning. Stor ros til Finn og Laurids - god musik og gode sange.

Punkt 5: Planlægning af kommende arrangementer
Banko onsdag d. 4. maj kl. 14 - 16.15









Opråber: Astrid
Computer: Finn
Gevinst uddelere: Elsebeth og Estrid
Passer kassen: Rita
Forplejning: ”En god kage” som hentes af Jonna på dagen. Susanne bestiller
Hvem tæller besøgende
Indkøb til banko: Rita og Elsebeth
Annonce i avisen: Tove. Skal indberettes i først i uge 16 (obs. om der er ændrede frister
pga. påske). I avisen i uge 17.

Dialogmøde med frivillige tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 14 -15.30:







Ansvarlig personale: Janne og Tove
Emne: Status på holdene, oplæg og dialog v. Janne omkring Coronaens indflydelse på
det sociale liv og hvordan kommer man i gang igen.
Brugerråd: Jonna, Finn, Sanne, Estrid, Rita og Elsebeth
Mødes kl: 13
Bordopstilling: Flemming og Kaj kl. 12.
Forplejning: En smurt bolle med ost og pålæg. Bestilles ved Åkanden til levering
samme dag. Forløbelig bestilling på omkring 30 hele boller, endelig besked d.?
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Dagsorden: Janne laver dagsorden. Vivi sender den ud.

GRATIS Tur i Ringkøbing Bio torsdag d. 12. maj kl. 13.30.


Elsebeth og Sanne er tilmeldt, Rita melder evt. til hvis det kan nås.

Udflugt til VW og retro museet i Ulfborg d. 18. maj 2022 kl. 13.30 - 17













Hvem kan komme med: Rita, Elsebeth, Sanne, Estrid
Mødes kl. 13.00
Pris: 85 kr. svarer til indgangsprisen. Fonden betaler bus og kaffe.
Kontakt til busselskab: Rita har bestilt bus til 54 personer.
Kontakt til VW: Tove (Der forventet 25-30 deltager). Tove har talt med dem og
reserveret plads. Der er guide med rundt. Vi skal give besked om antal en uge før.
Kaffe og brød medbringes fra Seniorgården. Fonden betaler Seniorgården.
Brød bestilles af personalet gerne muffins. Der skal laves en regning fra Seniorgården
til Seniorfonden.
Småkager købes af Rita
Tilmelding: tirsdag d. 10.5
Opslag + facebook: Vivi ansvarlig. Husk at skrive at Bus, kaffe og brød er betalt af
seniorfonden. Indgang på 85 kr. betales af den enkelte. Se også hjemmeside - der
skriver at det er for alle (ikke kun bilinteresserede).
Annonce i avisen: uge 18.Tove ansvarlig.

Café med ..Søskende koret Olesen fredag d. 20. maj 2022 kl. 9 - 11.30







Ansvarlig fra Brugerrådet: Jonna, Elsebeth, Finn
Ansvarlig personale: Helle
Mødes kl. 8.30
Bordopstilling: Finn
Opslag, facebook: Vivi ansvarlig
Annonce i avisen: Tove ansvarlig

Banko d. 2. juni 2022 kl. 14 -16.15 OBS ændret dato










Vi vil gerne fastholde banko, men pga arrangement Kunst og Kultur er banko flyttet
Bordopstilling: Rita har lavet aftale
Opråber: Astrid.
Computer: Sanne
Gå med gevinster: Jonna og Estrid
Øvrige frivillige:
Forplejning: God kage hentes på dagen af Jonna.
Indkøb til banko: Rita og Elsebeth
Hvem tæller besøgende:
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Kom og vær med til kunst og musik festdag onsdag d. 1. juni kl. 9.30-14.30


Hvem kan deltage: Sanne, Jonna, Estrid.

Café med ..Ret og råd fredag d. 10 juni 2022 kl. 9 - 11.30






Ansvarlig fra Brugerrådet: Elsebeth og (Elsebeth spørger Inga og Ninna)
Ansvarlig personale: Vivi
Mødes kl. 8.30
Opslag, facebook: Vivi ansvarlig
Annonce i avisen: Tove ansvarlig

Sommerfest onsdag d. 15. juni 2022 kl. 17 - 20.30 Dørene åbnes kl. 16.30


















Ansvarlig personale: Susanne og Tove (til kl. 18.30)
Menu: Forslag til sommerfest menu for 100 kr. spørg ved Åkanden. (hovedret +
dessert) Afstemmes med Estrid.
Pris: for medlemmer 150 kr. og for ikke medlemmer 180 kr
Sidste frist for tilmelding og betaling: 8. juni
Frivillige i køkkenet: Jonna + 1 mere (evt. Ninna- Elsebeth spørger)
Servere: Elsebeth, Rita og Estrid
Mødes kl. 15.30
Lokale: Salen (ledig fra kl. 12).
Musik: Finn + Laurids
Amerikansk lotteri: Indkøb af gevinster: Rita og Elsebeth
Indkøb af lodder: Rita
Bordopstilling: Poul og Leif
Bordpynt: Estrid
Drikkevarer og servietter: Rita og Elsebeth
Opslag, biletter, facebook: Vivi ansvarlig (obs der sælges lodder, Kan betales med
RKSKbetalingskort eller kontant)
Annonce i avisen: Tove ansvarlig isættes uge 22 (obs der sælges lodder, Kan betales
med RKSKbetalingskort eller kontant)
Obs er ikke på hjemmesiden - skal sættes ind. Mail til Lone Bech (Janne)

Punkt 6: Nyt fra andre i brugerrådet




Estrid vil gerne foreslå, at vi får noget fast bordpynt ala det på aktivitetscenteret i
Ringkøbing på bordene i cafeen. Estrid vil gerne være med til at kigge på det sammen
med et personale.
Den gode cafe har ekstraordinær generalforsamling i dag. Hvis det lukker vil der være
nogen personer der ikke længere kan have et socialt fællesskab. Obs om der så bliver
en opgave for os.
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Finn orienterer om hvor mange penge, der står på Seniorgårdens Fond. For at han kan
se hvor mange penge der står, skal han have en fuldmagt til at kunne gå på kontoen så
medlemmerne har underskrevet.

Punkt 7: Evt.


Intet

Næste møde:
 Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 9 – 11.30

