NOVEMBER MÅNEDS REFERAT FRA BRUGERRÅDSMØDET MANDAG D. 2. NOVEMBER 2020 - SENIORHUSET I. P.
SCHMIDTDELTAGERE : Inge – Lise Petersen – Karin Eis – Freddy Parsberg – Lis Callesen – Keld Kirkeskov – Steen Christensen –
Birte V. Jensen – Sussie Enghøj Bruun og Jytte Ø. Nielsen
FRAVÆRENDE : Grethe Rasmussen – Tinne Rehmeier.
ORDSTYRER : Karin Eis
REFERENT : Jytte Ø. Nielsen
Karin bød velkommen.
Vedr. punktet på sidste møde, angående opdatering/opladning af computerne, spurgte Karin, om der var noget nyt?
Steen sagde, at han godt ville hente computerne på Øster Elkjær og tage dem med hjem og oplade/opdatere dem. Det
blev besluttet, at Birte og Steen aftaler en dag, hvor de mødes på Øster Elkjær. Steen får computerne udleveret. Så
snart, computerne er opdateret, afleveres de tilbage til Øster Elkjær, på grund af forsikring.
1 . Referat godkendt
2 . Dagsorden godkendt
3 . Nyt fra Sussi og Birte
Sussi orienterede, at der endnu intet nyt var med arbejdet, med at rette de fælles vedtægter til, på de tre centre.
Der bliver arbejdet på, at julemiddagen på Senior huset I. P. Schmidt kan afholdes igen i år, trods corona. Det bliver
efter Fredericia Kommunes regler på daværende tidspunkt og med flere frivillige hænder.
Brugerrådet på Senior huset I. P. Schmidt, har været med i dialog angående brug af træningslokalerne på de tre
centre. Borgere der er blevet visiteret til genoptræning ved Træning og Forebyggelse, var før på Viaduktvej, men er nu
flyttet til Sundshuset. Efter endt træning her, henvises nogle borgere videre til et af Aktivitetscentrene til holdtræning,
hvor en fysioterapeut igangsætter holdet med henblik på selvtræning.
Birte har haft kontakt til vejlederne på de 2 malerhold.
Angående Seniorrådsvalget er der ingen stemmeurne opstillet i Erritsø på grund af nedlukning af Øster Elkjær.
Undertegnede er kontakt person til Brugerrådet resten af året.
5 . Orientering fra kasserer - ingen bemærkninger
6 . Orientering fra diverse udvalg - Da der jo har været lukket ned på Øster Elkjær, er der ingen bemærkninger fra Aktivitets – Cafe’ – Blad – Kiosk – Møde på tværs udvalg - samt E D B.
7 . Orientering fra Seniorråd - ingen bemærkninger
8 . Indkomne forslag VI VEDTOG IKKE AT HOLDE BRUGERRÅDSMØDE I DECEMBER MÅNED , DA ALT NÆSTEN ER LUKKET NED.
9 . Nyt fra øvrige –
NÆSTE BRUGERRÅDSMØDE ER D. 4. JANUAR 2021 PÅ SENIORHUSET I. P. SCHMIDT - EFTER MØDET ER DER EN LILLE
JULE/NYTÅRS FROKOST.

