
8 Referat fra brugerrådsmøde 21 september 2017.   

1).   Godkendelse af referat.   Godkendt. 

2).   Orienteringen ved Karen.   Ikke til stede. 

3).   Orientering ved Mariane.   Ikke til Stede. 

4).   Emner til debat. 

A).   Afholdte arrangementer.    Busturen til Sydfyn var en rigtig dejlig og smuk tur. Spiseaften med 
laganse med god deltagelse. Der er købt en mobil til brug ved betalinger til arrangementer. Åben hus var en 
dejlig dag , med mange af aktiviteterne vist frem. Bjædsk klubbens stand var især godt besøgt (med 
smagsprøver). Seniordansene viste et par danse. 

b).   Kommende arrangementer.   Der var skosalg 28 september. 4 oktober sundhedsdag 9:30-11:00. 
Stiftende generalforsamling i fitness center 5 oktober kl.10:00-12:00. Den 19 oktober tøjsalg kl: 10:00-
14:00. 24 oktober Jazzkoncert kl:16:00, der kan købes øl, vand, vin og snacks. 2 november er der banko. 9 
november er der arrangement med spisning og underholdning 140, 00 kr.. Susanne Lana kommer og 
underholder og synger. Der sælges billetter til arrangementet 24-25- og 26 oktober kl: 11:00-13:00. Den 16 
November Gudstjenste i Solskinsstuen. Der holdes foredrag 16 november om vand kl: 14:00 der serveres 
kaffe og kage . 25 November afholdes jule bazar. Fælles julefrokost 14 december til 125:00 kr. Salg af 
billetter 28-29 og 30 november 11:00-13:00. Luciaoptog kun for beboerne 13 december.   

c).   Nyt fra rejsegruppe.   Dagturene er planlagt. Tilmelding skal ske 3 måneder før afrejse. Kan få et 
program ved at skrive til Poul. Fra meldinger op til 1 måned før. Det bliver nok Centrum turist som kører. 
Der bliver to vin besøg på turen, intro på turen. 

d).   Økonomi.    Der er ikke så meget at sige. 

e).   Ny rådsstruktur. Workshop Sabro. Vi fik ikke så meget ud af Workshoppen, det ser vi først efter det 
nye råds  årsmøde. 

f).   Selvtræner. Bank.   Der skal være en bank forsikring. På den stiftende generalforsamling , skal der på 
indkaldelsen være en dagsorden. Der skal vælges mindst 3 personer, 1 formand , næstformand og kasserer 
Kassereren bestemmer selv sin bankforbindelse. 

g).   Årsmøde.   Valg til evt. nyt råd 23 november 2017. kl. 14:00. 

h).   Frivillig arrangement.   Nilles Kro foreslås med stegt flæsk, persillesovs snaps og øl. 23 november 
2017. kl: 18:00 

5).   Eventuelt. Arrangementsmøderne står  brugerrådene for her efter. 

Til stede var 7 personer , mødet varede 2 timer 

Inger Holt Larsen 


