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1. Valg af ordstyrer og referent:  
Ordstyrer er Linda og referent er Maria 
 

2. Tilstede:  
Alle er tilstede 
 

3. Godkendelse af referat fra sidst: 
Godkendt 
 

4. Punkter fra Linda: 
 

1. Økonomi og Normering 
Vi kommer ud med et overskud på 1.106 mio. fra budget 2021, der 
ansøgt om overførsel på det fulde beløb. Det fulde budget er brugt, 
overskuddet skal ses i forhold til budgettet fra 2 år tilbage.  
Der overvejes hvilke projekter der skal sættes i gang, jævnføre både 
stigning på el, varme og fødevarer.  
Brugerrådet anderkender at det er positivt der er et overskud.  
I forhold til normering, bliver det brugt fuldt ud. 
 

2. Morgenmøde – der iværksættes igen en spørgeundersøgelse, Linda 
begrunder på mødet hvorfor. 
På grund af manglende opbakning på morgenmøderne, har der igen 
være værksat en bruger/beboer undersøgelse. Den viser at der 
overvejende er forslag om at informationerne i stedet sendes ud på 
skrift i fc. Et nyhedsbrev, og opslag ved caféen og de sociale medier.  
Brugerrådet indstiller at der udarbejdes et udvidet nyhedsbrev, som 
skal udkomme hver måned som indeholder det den gør i dag, 
derudover information fra bruger- og aktivitetsrådet, ledelsen, og alle 
teams. Steen afklarer med Dorte, som er den der laver udkastet, 
hvornår deadlinen skal være til at få ting med i nyhedsbrevet.  
Vi ”kører” en prøveperiode på et år, og bruger- or aktivitetsrådet vil 
løbende følge op på om beboere og brugere får de informationer de 
har brug for i nyhedsbrevet. 
 
 
 

3. Opbakning eller mangel på samme til aktiviteter etc. 
I personalegruppen arbejdes der med udarbejdelse af en struktur for, 
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hvordan teamene og aktivitet- og samværstilbuddet ikke planlægger 
aktiviteter på samme tid, samt hvordan personalet dagligt skal have 
fokus på at motivere beboere og brugere til at deltage. 
 

4. Har bruger- og aktivitetsrådet nogle ønsker til nye aktiviteter og tiltag 
på Socialpsykiatrisk Center Syd 
Nogle længere recovery forløb end 10 uger 
Musikterapi 
Kroppen husker 
Nogle flere psykoedukations forløb 
Beautyaften med hudpleje osv. 
Skoleforløb, dansk, regning, sprog mm. 
Aromaterapi 
 

 
5. Punkter fra Bruger- og aktivitetsrådet:  

 

 

1. Corona retningslinjer, hvordan er de nu? 
God håndhygiejne, der hænger nyhedsbrev ved caféen og der er 
udleveret nyhedsbrev til både brugere og beboere. 

2. Drikkevarer i caféen 
Drikkevaren har den pris drikkevaren skal have, ifølge 
indkøbsaftalen. Der må ikke medbringes egne drikkevarer i caféen. 

3. Akvarie 
Som udgangspunkt siger Linda at alt kan lade sig gøre, men der 
skal være nogen der undersøger hvad der skal indkøbes, hvad det 
vil koste osv. Og dette tager Jan ansvar for. 

4. Vaskeriet boafsnit 3 og 4 
Hver enkelt der bruger vaskeriet er ansvarlig for, at rense filteret i 
tørretumbleren, almindelig rengøring af vaskemaskinen. Det er et 
irritationsmoment at det altid er de samme der skal gøres rent 
efter de andre. 

5. Cigaretskodder på græsarealerne 
Der skal IKKE smides cigaretskodder, hverken på fliseanlæg eller 
haven, eller udenfor boligerne. Der må ryges det enkelte sted der 
er anvist til, at man må bruge til rygning. 
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6.  Evt.   Til beboere og brugere, husk at vi alle er ansvarlige for at 
skabe gode stemninger, og det betyder at vi taler med hinanden 
og ikke om hinanden. Bruger- og aktivitetsrådet har sammen med 
alle andre, ansvaret for at skabe en god stemning. 
 
 
 

7. Evaluering af mødet:  
Punkter til dagsordenen skal senest meldes ind 3 uger før 
brugerrådsmødet.  
 
Lasse siger det har været positivt, og vi får taget noget ansvar samt 
får mange ting op. 
Maria synes det har været rart at få snakket tingene igennem, 
samt fået snakket om Lindas punkter. 
Brian synes det har været hyggeligt samt der har været en god 
stemning. 
Jan synes også det har været fint, men savner at vi er mere synlige. 
Han har brug for at vi mødes mere i rådet, og får skabt noget mere 
struktur omkring vores funktion. 
Linda kan rigtig godt lide at være sammen med os, og synes vi har 
det godt, men savner noget mere forberedelse til møderne, og 
savner noget mere synlighed samt funktion i huset. 
Steen synes det har været et godt møde, og det er dejligt vi kan 
mødes. 


