OKTOBER MÅNEDS REFERAT FRA BRUGERRÅDSMØDET TIRSDAG D. 6. – 10 - 2020 PÅ I. P. SCHMIDT
SENIORHUSET.
DELTAGERE : Grethe Rasmussen – Inge – Lise Petersen – Karin Eis – Freddy Parsborg – Lis Callesen – Keld
Kirkeskov – Birte V. Jensen og Jytte Ø. Nielsen.
FRAVÆRENDE : Steen Christensen – Tinne Rehmeir – Sussie Enghøj Bruun.
ORDSTYRER : Karin Eis.
REFERENT : Jytte Ø. Nielsen.
Fung/formand – Næstformand bød velkommen.
1 . Referat godkendt
2 . Dagsorden godkendt
3 . Orientering fra Fung./formand – Næstformand
Grethe orienterede - Hun havde modtaget en henvendelse fra Tina Gellert, angående
Seniorrådsvalget. Hun spurgte, om der på Øster Elkjær, kunne stå en urne til brevstemmerne ? Da centeret
stadig er lukket ned, kontaktes Flemming Larsen angående dette. Måske kunne Erritsø Idrætscenter
spørges, om de kunne og ville, have urnen stående der. Dette kræver rigtig god orientering og skiltning.
Der arbejdes på, at få fælles rammer og vedtægter for de 3 brugerråd.
Arbejdsgruppen der blev nedsat for aktiviteterne, har holdt et møde med underviserne/tovholderne
angående, om de var interesseret i, måske at kunne , låne et lokale på en af de andre centre til deres
aktivitet, så de kunne starte op. De var alle enige om, at ville vente til efter jul og se hvordan, det ser ud til
den tid med corona og åbning af Øster Elkjær.
I december udgaven af Pensionsavisen bliver der trykt, at Øster Elkjær stadig er lukket. Orientering ved evt.
åbning, bliver det meldt ud i medierne eller til holdlederne/tovholderne.
4 . Nyt fra Birte
Birte orienterede om, at hun havde ryddet op i kiosken og cafe´ køkkenet for dato varer. Beboerne blev
foræret øl – vand – chokolade og slik, hvor der var kort dato tilbage.
Birte har fået udleveret og kvitteret for en chip til udvendig dør til Det Gule Palæ, ligger samme sted, som
nøglen.
Julemiddag d. 24. december 2020 bliver igen gennemført på I. P. Schmidt – Seniorhus, med de gældende
regler på det tidspunkt og med flere frivillige hjælpere.
5 . Orientering fra kasserer

Inge – Lise orienterede, at der er nogle rettelser iflg. dataloven og til banken, disse bliver rettet, når vi
næste år, har afholdt årsmødet.
Vi fik afslag på & 18 ansøgning, der havde været 38 ansøgninger
6 . Orientering fra diverse udvalg
Aktivitets – udvalg
Grethe orienterede – stadig usikkerhed om åbningsdato for Øster Elkjær
Cafe` - udvalg - Ingen bemærkninger
Blad – udvalg - Ingen bemærkninger
Kiosk - udvalg - Kiosken tømt for datovarer
Møde på tværs - udvalg Ingen bemærkninger
EDB
På sidste møde, var der et punkt, angående computerne på centeret. Disse er ikke blevet opdateret og
opladet, siden centeret blev lukket ned. På sidste møde fandt vi ikke en løsning på dette. Er der i dag forslag
til, hvad vi bør og kan gøre?
7 . Orientering fra Seniorråd
Grethe orienterede - stadig venteliste på boliger
8 . Indkomne forslag - ingen
9 . Nyt fra øvrige

