Referat fra møde i Brugerrådet onsdag den 10. juni 2015
Deltagere: Leif, Aage, Inger, Helge og Kirsten
Fra Seniorhusets bestyrelse deltog Christine. Der var afbud fra Erik Broby.
1 + 2 Dagsorden godkendt. Referat fra seneste møde 29. april godkendt.
3 + 4 - Indkomne forslag: Helges forslag til underholdning/foredrag til vores
møde/generalforsamling 24. september 2015 – blev drøftet og vi havde inden mødet
modtaget forslag fra Helge og der var enighed i at Overlæge, Lektor, Phd Anette Lolk
holder et oplæg på 10-15 min.
Helge gennemgik overhed, og fortalte om glæden ved at komme i Seniorhus Odense.
Helge tilbyder at komme med et indlæg ”Hjælp til selvhjælp” i forlængelse med Anette
Lolk indlæg – den 24. september 2015 til vores møde/generalforsamling. Det blev
vedtaget efter lidt drøftelse fra alle, at Helge kommer med sit indslag på max 10 min.
Inger havde et fint udkast med til en invitation til mødet/generalforsamling den 24.
september 2015. Der var lidt ændringer, som Inger arbejder videre på – bl.a. skal Helges
indlæg i programmet, og der skal være start og slut tidspunkt for generalforsamlingen.
5 - Til orientering: Leif gav referat af bestyrelsesmødet den 20. maj 2015 – referatet
lægges på Seniorhusets hjemmeside, hvilket det ikke var blevet gjort, da vi holdt møde.
Ønskes en kopi kan man få en ved henvendelse til Leif.
Christine gjorde opmærksom på at Brugerrådet er formidler, og skal være med til at
styrke de synpunkter og holdninger Seniorhusets bestyrelse har, og alle er enige i at vi
skal have flere brugere til Seniorhus Odense.
6 - Forslag til vedtægter: Leifs forslag blev gennemgået – og der var en lille ændring i §
10 sidste sætning - ”Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen for et år af gangen” ellers blev vedtægterne vedtaget, hvilket alle var glade for. Leif sender vedtægterne til
Seniorhusets bestyrelse.
7 + 8 - Mødekalender 2015: Brugermødet 24/9-2015 – invitationen sendes ud efter
sommerferien i august. Invitation il Brugermødet den 24/9-2015 sendes ud efter
sommerferien i august.
Referent: Kirsten N.

