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1. Valg af ordstyrer og referent:  
 
Linda er ordstyrer og Maria er referant. 
-Velkommen til Jan! 
Velkommen til Jan og Lasse 

 
 

2. Tilstede:  
Afbud fra Steen  
Lasse deltog i de første 10 minutter af mødet, og ser frem til samarbejdet. 

 
3. Godkendelse af referat fra sidst:  

 
4. Punkter fra Linda: 

1) Økonomi 2022 

Vi har skulle spare 0,5% før, men i 2022 skal der ikke spares nogle 

steder. 

Vi har fået bevilliget anlægsmidler til reparation af al udendørs 

belysning, svarende til ca. 450.000 kroner, det er vi meget 

taknemmelige for, da det ellers ville have gjort et stort indhug i vores 

økonomi. 

For at øge medarbejderens sikkerhed, investeres der i nyt 

alarmsystem som har den funktion, at man kan se i hvilke boliger 

personalet opholder sig i. Det er også en dyr investering. 

Der bliver også brugt midler til at bygge et nyt skur, den placeres nede 

for enden af afsnit 4. Skuret har til formål at opbevare havemøbler, 

traktorer etc. og for at undgå at pedel og gartner ikke skal bære tunge 

havemøbler ned i kælderen. Så forventer Linda, at når de penge er 

brugt så har vi ca. et overskud på 6-800.000, men midlerne bliver 

overført til næste år. Vi har fortsat en god økonomi. 

 

2) Dialogmøde for beboere, brugere og pårørende den 28-10 - 

konkretisering af vores rolle i den forbindelse 

Vi har drøftet hvad formålet og målet er med, at afholde dialogmøder 

og hvad bruger- og aktivitetsrådets rolle er i den forbindelse.  
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Vi går i dialog med beboere og brugere til, hvad de har af ønsker til 

emner hvad vi skal snakke med politikerne om. 

3) Generalforsamling tages op 

Vi har aftalt at vi, brugerrådet, finder en dag i november af en times 

varighed, da det er et forholdsvis nyt bruger- og aktivitetsråd og 

dermed er der ikke så meget at berette. 

4) Ansættelsesudvalget 

Maria og Jan vil være i ansættelsesudvalget. 

5) Mødedatoer for 2022 

Linda finder datoer for det kommende år, sender det ud til alle i rådet 

og får aftalt præcis hvornår. 

 
5. Punkter fra Bruger- og aktivitetsrådet:  

 

1. Konstituering i bruger- og aktivitetsrådet 

Maria er formand, Lasse er næstformand og Jan overtager 

sekretærrollen, og Brian er menig medlem. 

Nanna og Sonni har ønsket at udtræde af brugerrådet. 

2. Roller og opgaver i bruger- og aktivitetsrådet 

Det arbejder vi videre med i rådet. 

3. Ny maling, tuscher etc til kreativ 

Der er behov for en opdatering af maling, tuscher etc.  

Maria koordinerer med tovholderne af kunstterapi. 

4. Rådets synlighed, opdatering af info etc 

Maria laver en plakat med billeder, info og emails om bruger-og 

aktivitetsrådet, som også skal på infoskærmen. 

Jan og Brian vil gå runder på boafsnittene, og tale med borgere om 

brugerrådets arbejde og høre om noget skal tages op. 

Rådets beboere som er repræsenteret i rådet, vil planlægge og 

sætte sig i kontoret, hvor borgere kan komme ind og drøfte ting. 

 

5. Ny bus 

Hvis vi køber en bus mere, så formoder vi at kontoen bliver tømt, i 

forhold til det ting nævnt før, og vi tror det handler mere om bedre 
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planlægning, som der også vil blive arbejdet videre med. 

Personalet skal være bedre til at informere beboere og brugere om 

hvornår bussen er ledig, fx når det gælder Rema turen.  

6. Mere variation i køkkenet 

Der opleves at der bliver serveret meget kylling, og man ønsker 

mere variation i forhold til kødretter.  

Der ønskes fortsat en kødfri dag.  

7. Gårdhaven  

Der ønskes at der bliver opstammet i bedene, så alt ikke ser ud 

som om det er vokset sammen. 

8. Mobillyd i caféen. 

Der er nogen der er generet af, at der spilles mobilspil med meget 

højt musik i cafeen. Sæt mobilen på lydløs når man er i caféen, det 

gælder også spil. 

9. Softice 

Der er et ønske om at få en softice maskine, som kan være fint til 

fx fester, men ellers kan man selv gå ned i byen og købe en softice. 

10.  Oprydning af aftenholdet 

Bruger- og aktivitetsrådet undres over, at der ikke er tid til at rydde 

bedre op om aftenen, sådan at det er nogenlunde i orden om 

morgenen. Fx i opvasken og på bordet i caféen.  

11.  Opbevaring af møbler i kælderen udenfor 

Jan har en ide til, at har man ting eller møbler man ikke selv kan 

bruge, kan det stilles i kælderen så nye beboere måske kan få 

glæde af det. 

12.  Akvarie 

Jan har et ønske om et akvarium i forhallen, det har tidligere været 

et ønske. Jan vil godt, sammen med en borger mere, passe det og 

han finder selv en makker. 

13.  Førstehjælpskursus 

Der rykkes for det årlige førstehjælpskursus, som er både for 

beboere, brugere og personale. 
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6. Evt.:  

 

 

7. Evaluering af mødet:  

Brian synes det er rart vi har fået talt om hvordan vi kan få gjort bruger- og 

aktivitetsrådet mere synligt, og fået snakket tingene igennem i det nye råd. 

  

Jan synes det har været godt at deltage, og at det har været rart at være her. 

 

Maria synes også det har været godt at snakke om strukturen i rådet, og få talt 

om de kommende begivenheder, og at det er gået hurtigt. 

 

Linda ser frem til samarbejdet med det nye brugerråd, og synes at det er 

dejligt at der kommer så mange input, til ting vi kan arbejde videre med. 


