
Referat fra Brugerrådsmøde 6. maj 2021. 

Tilstede: Jytte Zaar, Hanne Berthelsen, Ole Larsen, John Sørensen, Jutta Hørlyck, Nicolaj Riber 

Mødeleder: John Sørensen.. 

1. Godkendelse af referat: ingen bemærkninger, godkendt. 

2. Ny chef for Sundhed, Omsorg og Rehabilitering Henrik P. Eriksen: inviteres hermed til næste 

Brugerrådsmøde. 

3. Bordet rundt: spillegrupperne er orienteret om coronarestriktionerne, afventer tilbagemelding om, 

der sættes i gang., De Kreative er i gang, men ikke alle er vendt tilbage om interesse. Teknik-hold: 

Ole har arbejdet med hjemmesiden. Orienterer holdene og får holdene registreret i Conventus. 

Motion: lidt tungt at få i gang, forhåbentlig bliver det bedre efter 21/5, og når flere har fået Corona 

pas. Retninglinjerne fra Sundhedsministeriet er vores retningslinjer. 

4. Nyt fra arrangementsgruppen: efterårets program er fastlagt, så vi håber det kan gennemføres. 

Der begyndes med Vinsmagning i caféen den 1/6. Grill-arrangement 10/8, pris 125 

kr,kaffe,kagebillet 35. kr.. AOF arrangement 21/9 Lune Carlsen.  3/10 søndagscafé Johnny Cash, 

20/10 foredrag Henning Østrup Rasmussen, 21/11 søndagscafé Mormors Duo. 7/12 

Julevinsmagning. 10/12 Luciaoptog fra Menighedsbørnehaven. Foråret 2022: 4. Og 5. januar:, 

Operettekompagniet., der påtænkes Bankospil og Fastelavnsfejring som sædvanlig, datoer ikke 

fastlagt. Da man ikke ved, hvor længe Festsalen skal bruges til test, kan der selvfølelig ske 

ændringer. 

Skovture: kommer i Væveren, datoerne er den 18/8, 24/8, 25/8 samt 31/8. Billet sælges 29/6. 

Caféen afholder Sommerdinner 17/6. 

5. Genåbning af Huset 21/5:  der kræves stadig afspritning, mundbind og Coronapas (stikprøver) og 

test. Jutta og Jytte sørger for blomster og flag i de lokaler der anvendes. 6/5 blev der åbnet for 

idræt for alle.. 

6. Sommeråbent: da der nu har været lukket ned så længe, er der måske nogen der gerne vil holde 

åbent i sommerferien. Caféen holder ferie i ugerne 28, 29 og 30. Motionen er åbent i de uger fra kl. 

7 – 12. Hanne har ferie i uge 29, 30 og 31. Det ønskes at Brugerrådet er synlig i den periode. 

Deadline for Væveren 30/4. næste gang 31.7. 

7. Budget 2022: alle skal komme med ideer til 2 % besparelse, deadline 11/5. 

8. Årsmøde: tages op på næste møde. 

9. Eventuelt: puljer kan søges til kulturoplevelser, gerne i flere grupper. 

 

Næste møde: 3/6 kl. 10. 

 

Referent: Kate Nielsen. 

 

 


