7. SEPTEMBER’S 2020 REFERAT FRA BRUGERRÅDSMØDET PÅ TAULHØJ.
FORMØDE : kl. 9.30 – 10.00 og FÆLLES MØDE : kl. 10.00 – 12.00
SUSSIE og BIRTE : møder kl. 10.00 - 12.00
DELTAGERE: Grethe Rasmussen - Inge – Lise Petersen - Karin Eis - Freddy Parsborg - Lis Callesen Tinne Rehmeir - Keld Kirkeskov - Sussie Enghøj Bruun - Birte V. Jensen og Jytte Ø. Nielsen.
FRAVÆRENDE: Steen Christensen.
ORDSTYRER : Karin Eis.
Referent: Jytte Ø. Nielsen.

Grethe bød velkommen.
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat blev godkendt.
3. Orientering fra Fung. Formand – Næstformand.
Grethe spurgte Sussie, hvordan og hvor når Øster Elkjær igen kan åbne op for aktiviteterne, da der
rykkes for en dato, fra underviserne og hold-deltagerne- Nogle brugere har stadig noget ufærdigt porselæn
stående i kælderen.
Sussie´s svar var stadig, at kommunen endnu ikke har givet grønt lys for åbning af Øster Elkjær på grund
af de svage og sårbare beboere, der bor på centeret.
Der blev vedtaget, at holde et møde med underviserne/tovholderne, om de evt. er interesseret i, at starte
deres hold op i et låne lokale på I.P.Schmidt eller Taulhøj, hvis de har ledige lokaler. Der blev nedsat et
udvalg. Birte, Karin og Grethe, som skulle prøve , at indkalde til dette møde4. Sussie orienterede om, at der er en proces i gang på kommunen, angående de 3 motionslokaler på
I.P.Schmidt . Taulhøj og Øster Elkjær, hvordan de fælles regler skal være, angående ejerskab, rengøring,
vedligeholdelse og reparation af maskinparken samt ny anskaffelser. Kommunen bruger også centrenes
træningslokaler, da de henviser borgere til selvtræning, når deres tilbud slutter i Sundhedshuset.
5.Orientering fra kasserer : Inge – Lise orienterede, at der havde været meget små udgifter.
Evt. søge & 18 midler til hjælp til løbebånd.
6. Orientering fra diverse udvalg
Aktivitetsudvalg : Årsmødet og jubilæum er udsat indtil videre.

Vi prøver igen, om der er tilslutning til WALK AND TALK , som bliver mandag formiddag
i lige uger.
Cafe´ udvalg : ingen bemærkninger
Blad – udvalg : Pensionist avisen udsendt
Kiosk – udvalg ,: Inge – Lise orienterede om kiosken´s datovarer - Birte prøver , at få lov at komme ind en
dag og rydde op i dato-varerne i kiosken og øl/vand i køleskabet i cafe` køkkenet.
Møde på tværs - udvalg : ingen bemærkninger
E D B : ingen bemærkninger
7. Orientering fra Seniorråd : Grethe orienterede
8. Indkomne forslag : ingen bemærkninger
9. Nyt fra øvrige : ingen bemærkninger

