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Vedrørende

Referat af møde i brugerrådet 10.1,2022

Dato:

10.1.2022

Sted:

Aktivitetscenter, blåt lokale - 1.sal

Deltagere:

Lise-Lotte Dørge, Kons. Formand for Brugerrådet
Bent Aarrebo Pedersen 3.suppleant Brugerrådet og
Næstformand.
Steen Guldager Andersen, medlem af Brugerrådet
Ingrid Kjærsgaard Jensen, medlem af Brugerrådet
Marianne Sussi Elleby, medlem af Brugerrådet
Kirsten Petersen, 1. suppleant i Brugerrådet
Bente Rasmussen, 2. suppleant i Brugerrådet
René Langhorn, Ældrerådsrepræsentant
Ulla Bilsbo, Suppleant for Ældrerådsrepræsentant
Betina Engelhardt Rasmussen (Leder af Aktivitetscenteret).

HVIDOVRE KOMMUNE

1. Konstituering af brugerrådet
Grundet sygemelding fra brugerrådsmedlem besluttede det ny
valgte brugerråd i november 2021 at rekonstituere sig på første
møde i 2022.
- Opfølgning på november konstitueringen.
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Referat

Følgende blev valgt som formand for brugerrådet:
Lise-Lotte Dørge
Følgende blev valgt som næstformand for brugerrådet
Bent Aarrebo Pedersen
Udpegning fra Hvidovre Ældreråd
Rene Langhorn er udpeget som ældrerådsrepræsentant til
brugerrådet og indtræder dags dato
Ulla Bilsbo er udpeget som suppleant for ældrerådsrepræsentant og
indtræder dags dato.
Udvidelse af brugerrådet med repræsentant fra Det Frivillige
Ældrearbejde:
Brugerrådet besluttede, at Det Frivillige Ældrearbejde får mulighed
for at udpege en repræsentant, når de flytter ind i Aktivitetscenteret,
sammen med Ældrerådet.
2. Ny dato for nytårskur?
Brugerrådet afventer om der kommer nye restriktioner, og drøfter
sagen igen på februarmødet 7.2.2022.
Påskefrokosten flyttes fra 5.4.2022 til 7.4.2022, hvor Butterfly er
booket.

Center for Sundhed og Ældre
Hvidovre Sundhedscenter
Leder af
Aktivitetscenter/Motionscenter:
Betina Engelhardt Rasmussen
Sagsnr.: 19/16067
Doknr.: 6320/22
Dato: 10-01-2022 /btk

3. Drøftelse af Brugerrådets forslag til det politiske udvalg, vedr.
Aktivitetscenterets lukkedage (sommerlukning i juli måned)
samt omfordeling af vikarudgifter i cafeen fra sommerferieafløsning
til ekstra bemanding i forbindelse med fester i centeret.
Brugerrådet har på de sidste møder drøftet udfordringen vedr.
manglende frivillige hjælpere i cafeen (særligt til de store fester)
samt det meget lave fremmøde i Aktivitetscenteret i juli måned hvor
hovedparten af holdene holder sommerferie.
Brugerrådet har besluttet at indstille sommerlukning af
aktivitetscenteret i juli måned. Herved kan de sparede vikarudgifter (
til sommerferiedækning for køkkenpersonale) omfordeles, så der
kan kaldes vikar (ekstra hjælp i køkkenet) til Brugerrådets fester og
arrangementer i løbet af året.

4. Orientering vedr. samarbejde med Ældre Sagen om Hjertefest
28.1.2022
Ældre Sagen har kontaktet Aktivitetscenteret i forbindelse med
afholdelse af hjertefesten. Grundet restriktioner og de høje smittetal
har Ældre Sagen besluttet at ændre arrangementet, så der bliver én
stor fest i stedet for to mindre arrangementer. Det store
festarrangement afholdes i kometen i foråret 2022.
5. Evt.
• René takkede for den gode velkomst i Brugerrådet.
•

Der var en kort drøftelse af det kommende elektroniske
bookingsystem. Det forventes at starte op i foråret.

•

Vedr. Oasen
Oasen som hold er nedlagt, da alle brugere nu har fået tilbudt
daghjemsplads. En bruger fra Oasen har takket nej til
daghjemsplads og ønsker at fortsætte på de andre hold, der kører i
Aktivitetscenteret.

•

På februar mødet fremlægges forslag til leveregler for
Aktivitetscenteret, udarbejdet på baggrund af input fra første
fællesmøde med holdlederne.
På februar mødet fastlægges datoer for fællesmøder med
holdlederne i 2022.
På februarmødet drøftes tids-og procesplan for strategiarbejdet.

Mødet sluttede kl. 10.20
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