REFERAT FRA BRUGERRÅDSMØDET MANDAG D. 2. MARTS 2020 PÅ ØSTER ELKJÆR I BLÅ STUE.
FORMØDE : kl. 9.30 – 10.00 - FÆLLES MØDE : 10.00 – 12.00
SUSSIE og BIRTE : kl. 10.00 – 12.00
ORDSTYRER : Karin Eis
REFERENT : Jytte Ø. NIELSEN
DELTAGERE : Inge –Lise Petersen – Karin Eis – Freddy Parsberg – Steen Christensen – Lis Callessen – Tinne
Rehmeir – Keld Kirkeskov – Sussie Enghøj Bruun – Birte V. Jensen og Jytte Ø. Nielsen.
FRAVÆRENDE : Aja Sigvardsen - Grethe Rasmussen.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra sidst godkendt.
3. Orientering fra kasserer – da for- og næstformand, var fraværende.
Inge-Lise orienterede - planlægning vedr. årsmødet og afslutning af regnskabet.
4 Nyt fra Sussie og Birte.
Sussie orienterede – at Fredericia kommune, har ansat 2 nye direktører. Peter Mikael Andreasen til Børne
og unge området, samt Yelva Bjørnholdt Jensen til Voksen og ældre området.
Birte orienterede – at løbebåndet i træningslokalet er i stykker. Hun får mange henvendelser angående
dette og på nuværende tidspunkt undersøger Sussie, hvem der er ansvarlig for reperationens udgift. Birte
oplyste, at Birthe Bang, stopper som underviser i porcelænsmaling om mandagen. Anna fra ”glaspigerne”
om tirsdagen, åbner op for Birthes hold og flytter til mandag.
5. Orientering fra kasserer.
Inge – Lise orienterede- der er næsten solgt, samme antal aktivitetetskort , som sidste regnskabsår.
6 . Orientering fra diverse udvalg.
AKTIVITETSUDVALG.
Inge –Lise orienterede – en rigtig god fælles Tema dag, hvor vi begyndte, at gå vore vedtægter igennem i
grupper.
Cafe` - udvalg.
Vi er i gang med, at a`jour føre kalenderen med slutdatoer på, hvornår de forskellige aktiviteter slutter for
denne sæson, samt datoer på, hvornår de igen starter op.

Blad – udvalg.
Der arbejdes videre på bladet.
Kiosk – udvalg.
Inge– Lise orienterede.
Møde på tværs - udvalg.
Udvalget orienterede.
EDB.
Steen orienterede – et mindre hold møder op hver tirsdag.
7 . Orientering fra Seniorråd.
Ingen orientering på grund af fravær.
8. Indkomne forslag
Ingen
9. Nyt fra øvrige
Intet.

Næste dato for brugerrådsmøde fremsendes senere.

