REFERAT FRA MØDE PÅ I.P.SCHMIDT –SENIORHUS - FREDAG D. 14. AUGUST 2020 MED SUSSIE
ENGHØJ BRUUN.
DELTAGERE : Grethe Rasmussen – Inge – Lise Petersen – Karin Eis – Freddy Parsborg – Steen Christensen –
Lis Callesen – Tinne Rehmeir – Keld Kirkeskov – Sussie Enghøj Bruun og Jytte Ø. Nieksen.
FRAVÆRENDE : Aja Sigvardsen og Birte W, Jensen.
Referent : Jytte Ø. Nielsen
DAGSORDEN :
1. Velkomst ved Grethe og Sussie
2. Hvordan kan vi åbne op for aktiviteterne igen v/Sussie
3. Hvordan og hvor meget kan vi bruge det Gule Palæ?
4. Nyt fra aktivitetsudvalget
5. Nyt fra hele brugerrådet
6. Eventuelt.
Grethe bød velkommen
Sussie orienterede om, hvordan kommunens retningslinjer er for øjeblikket og hvordan en delvis genåbning
af aktivitetscentrene kan blive – foreløbig dato er d. 26. august for I.P. Schmidt og Taulhøj.
Øster Elkjær kommer ikke med denne dato, da det jo også er et plejecenter med svage og sårbare borgere.
Der er fortsat skærpede besøgsrestriktioner på plejecentrene for at beskytte beboerne mod corona-virus.
Derfor er brugerrådets aktiviteter lukkede indtil videre. Har du spørgsmål hertil,er du velkommen til at
ringe til Aktivitetsleder Sussie Enghøj Bruun på tel: 22 11 32 54.
Vi havde en lang snak om hvordan, vi kunne åbne igen for aktiviteterne, for på sigt, er vi bange for,at miste
for mange brugere på holdene.
Sussie blev spurgt, om Øster Elkjærs aktiviteter evt. kunne flyttes til andre lokaler?
Svaret var – Kommunen har ikke midler til at købe eller leje andre lokaler i området og er der nogle?
Vedr. lokaler blev brugerrådet opfordret til at overveje , at låne lokaler i Seniorhuset eller på Taulhøj.
Der må gerne være udendørs aktiviteter på Øster Elkjær.
Mange borgere ringer angående motionslokalet, som de gerne vil benytte igen, men på nuværende
tidspunkt, kan det ikke åbnes.

Næste Brugerrådsmøde : 7. september 2020 fra kl. 9.00 – 12,30 på T A U L H Ø J (den lille sal)

