
Referat fra brugerråsmødet den 19 januar 2017. 

 

1).  Valg af ordstyrer.  Flemming. 

2).  Godkendelse af referat.  Godkendt med ny rettelse. 

3). Evt. Orientering ved Karen.   Tilfredsheds undersøgelse hos personalegruppen. Tilsyn fra områdechef. Satser 
på et 2 tal. Følger op på hvordan kulturen er og hvordan beboerne har det og hvordan  kørestolene ser ud, om de er 
rene osv.  

Har fået tildelt 60.000,00 kr. til nye møbler. Ønsker lidt penge til nye blomster. Har fået penge til en fest , reception 
eller andet og ønsker gode råd og ideer fra brugerrådet, hvordan pengene skal bruges. Hvor  klokkerne på gæste 
toiletterne går hen og hvorfor. Må gerne tage det der står i rummet ved siden af træværkstedet. 

4).  Evt. Orientering ved Mariane.  Som sædvanlig kom Mariane med input til arrangementer både her og inde i 
byen. Var det noget med at starte en bridge klub? Sprog undervisning , Poul spørger Karin. 

5). Emner til debat. 

a). Nytårskur.  Flemming, Hanne, Kirsten, Peter og Poul har været til møde  med dem der arrangerer nytårskur. Det 
blev bestemt at en fra brugerrådet skal stå som tovholder, men arbejdet skulle stadig være hos de frivillige. Poul 
bliver tovholder på nytårskuren for eftertiden. 

b).  Genlyd.  Genlyd er en pulje hvor man kan søge om tilskud til at starte noget op. Hvor folk kan mødes til fælles 
spisning eller noget helt andet. Træf for førtidspensionister 4 maj 2017. Kan søge hver måned pengene kommer til 
tiden.  

c).  Kommende arrangementer.  Herrefrokost den 26 januar 2017 kl: 12:00. Billetsalg 16-17-18 januar 2017. Pris 
100,00 kr. 16 Febuar 2017 kl:19:00 foredrag og vinsmagning. I H.C. Andersens fodspor. Pris 110,00kr. Damefrokost 
28 Febuar 2017. kl:12:00. Billetsalg 20-21-22 febuar 2017. pris 100;00 kr. Damernes butik 16 marts 2017. kl: 10;00-
14:00 køb og salg af dametøj. Salg af sko 23 marts 2017. kl:10:00- 16:00. 

d).  Økonomi. Regnskab til Århus kommune. Hjemmeside.  Brugerrådet har 11.445,00 kr. at gøre godt med til 
arrangementer og lign.  Det koster 45,00 kr. om måneden at opgradere hjemmesiden men det er gratis i år.  Har fået 
5000,00 kr. fra Borumfonden. 

e).  Blomster og medicinkasse.  Der findes regnskab for blomster og medicin kasse, som Flemming står inde for. 
Der er et restbeløb på  632,00 kr.. 

f).  Billedvisning ved arrangementer.  3200 t fjernsyn til billede fremvisning. Gå alle VHS bånd igennem og evt. 
lave en  biograf klub og se gamle film. Lukket forestilling. 

6).  Bordet rundt. Inger fortalte om Jens Hansen som synger i et kor. Koret kan bookes for ca: 1500,00 kr. for et 
arrangement. 

7).  Eventuelt.  Intet. 

11 Personer var med til mødet, som varede  2:30 min. 

Inger Holt Larsen 


