
Referat fra Bruger- og aktivitetsrådsmøde d. 16.5.2021 
 

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

 

2. Tilstede: 
Gitte er udgået af bruger- og aktivitetsrådet  
 

 

3. Godkendelse af referat fra sidst: 
Godkendt 

 

4. Punkter fra Linda: 

Punkt 1. Orientering og Økonomi 

Vi afventer svar på om hele overskuddet bliver overført til budget 2021 

Vi får igen i år tilført Oplevelsesmidler fra regeringen, sidste år fik vi 

15.000 i år får 61.543 kroner – der skal dokumenteres og beskrives 

hvad midlerne bliver brugt til. 

Vi har besluttet at der bliver lavet en fordelingsnøgle til de forskellige 

teams og aktivitets- og samværstilbud, aftenvagterne samt unge- og 

mellemgruppen, hvor der tages hensyn til noget af det vi har drøftet på 

mødet i dag. 

Vi er glade for at få denne mulighed med de her penge. 

Der er søgt om anlægsmider til reparation af udendørsbelysning, vi 

forventer at have en afklaring efter næste byrådsmøde i Juni måned. 

Der rykkes for en ny spa i kælderen. 

 

Vi har konstitueret os anderledes, bl.a. at Sonni er ansat i flexjob per 1. 

Juni til at være teknisk serviceassistent, og derfor har brugerrådet valgt 

at konstituere sig anderledes.  

Formand: Maria Hansen 

Sekretær: Maria Hansen 
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Menige: Sonni, Nanna og Brian  

Der arbejdes på at finde en afløser for Sonni, fordi han nu bliver ansat 

på flexjob, og derfor gerne vil udtræde af rådet.  

 

 

Brugerrådets opgaver: Vi har repeteret de opgaver der ligger for 

brugerrådet, og det vigtigste er at være i dialog med andre, i forhold til 

at bringe punkter ind på mødet.  

 

Punkt 2. Sundhedsuge uge 22 

Det er en del af vores sundhedsprofil som er en aftale vi har indgået 

med byrådet, at et af initiativerne er at afholde 2 sundhedsuger om 

året. Bruger- og aktivitetsrådsmedlemmerne har til opgave at være 

med til at støtte op om initiativet og inspirere andre til at deltage. 

 

 
 

5. Punkter for bruger- og aktivitetsrådet 
Boafsnit 3 har fået bevilliget, fra Bo MidtVest  nyt spisebord og tilhørende stole, 
og vi afventer at få det sat op. 
Der er taget op i brugeerrådet at personalet går rundt med personlige 
mobiltelefoner, og bruger dem i borgerens tid, og det skal stoppes.  
Der kan være helt ekstraordinære situationer hvor det er nødvendigt at have 
mobilen med, men det er noget der skal afklares med borgeren eller ledelsen. 
 
Der er besluttet at vi ikke vil have et akvarium, da der få der har vendt tilbage i 
forhold til pasning af akvariet.  
 
 
 
 

 


