Brugerrådsmøde
Mødested: Kontoret
Mødedato 15.01. 2018 kl. 10
Bemærkninger:
Medlemmer: Inge Langkilde, Andreas U. Fabild, Christopher
Stange, Thomas Jørgensen, Hanne Wilcke, Ditte T. Hansen,
Per Bøg, Niclas Bjarnested
Fraværende: Per Bøg
Referent: Merete
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste referat
Jens gennemgik referatet fra sidste møde.
Udover vores nye bus, har vi også købt en mandskabsvogn.
2. Bordet rundt – nye emner
Ditte: Ønsker for det nye år, at det bliver som det gamle.
Niclas: Spørger om der er penge til julefrokost på Græsted
kro – svaret er, at der vil være det samme som sidste år.
3. Virksomhedsplan
Jens gennemgik Virksomhedsplanen 2018, med de punkter
der kommer til at berøre brugerne mest.
Fortælle om Ebberød-områdets kulturhistorie så andre
borgere i højere grad besøger området. Værkstedsbrugerne
skal være med til at udføre opgaven.
Borgere over 65 år skal tilbydes et mere aktivt seniorliv.

Vi tror det bliver en blanding af hygge og arbejde. Der er
nedsat en arbejdsgruppe hvor vi og medarbejdere fra nr. 63
deltager.
Unge borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder
skal kommer tættere på det ordinære arbejdsmarked.
Det betyder at vi skal tilbyde virksomhedspraktikker og
afklaringsforløb til flere borgere.
Brugere med autisme i den beskyttede beskæftigelse.
Hvad skal der til?
Medarbejdere fra værkstederne undersøger og afprøver om
vi kan tilbyde borgere med autisme i beskyttet beskæftigelse.
I år skal vi afholde Sommerhøjskole for første gang.
Det gennemføres som et daghøjskoleophold hos os, med
plads til ca. 40 deltagere. Vi samarbejder med SPC om
indsatsen.
Pedellerne får nye opgaver i Botilbud Ebberød, det meste
starter meget snart, og værkstederne skal være med til at
løse opgaverne.

4. Der skal være valg inden udgangen af februar. Per Bøg
ønsker ikke længere at være formand.
Ditte, Niclas, Hanne, Andreas, Christopher og Inge vil gerne
stille op igen.
Brugerrådet spørger rundt i grupperne, om der er nogen der
ønsker at stille op.
Onsdag den 7. februar kl. 11.30 i Cafeen, vil der være
informationsmøde om det at være med i brugerrådet.
Vi spørger Medieruden om de kan lave en plakat.

5. Nyt fra Merete og Jens
Økonomien er i orden. Det betyder noget at der er penge og
det er der.
Vi vil gerne have flere brugere i § 103, og det prøver vi at få
med bl.a. indsatserne i Virksomhedsplanen 2018.
Førstehjælp: vi booker 2 kurser, der vil være plads til 4
brugere herfra og 2 fra SPC.
Andreas og Merete står for opgaven.
Elisabeth har 25 års jubilæum, det afholdes den 26. januar i
Pensionistklubben.
6. Evt.

Næste møder er den 5. marts 2018 kl. 10.00 på kontoret

