
Brugermøde den 21. oktober 2019
Antal fremmødte 54, ordstyrer Ejgil, referent LisM
Referatet som hænger på opslagstavlen fra sidste mød godkendt.

Kommunen har haft et orienteringsmøde vedr. bl.a. vores kontingent, hvor de vil have
at vores kontingent skal stige til kr. 600,-. Rådet har skrevet et høringsbrev, hvor i 
man har skrevet hvor stor en værdi vores center har. De ville lukke det ene af 
centrene, men det er taget af igen. De vil have vi skal spare kr. 232.000,-.
Rådet vil arbejde på, om det på nogen måde kan ændres. De skal have et møde med 
Birgit Roswall på torsdag.

Julemarkedet  den 23 -24 november vil foregå her oppe på centeret, så er man fri for 
at pakke ud og ned. Borde vil blive sat op i salen, hvert hold har sit bord. Der vil være
et køkkenhold som vil lave gløgg og æbleskiver samt sandwich.
Hvis man har nogle egne ting, man vil sælge, så skal 10% gå til centret.
Man er velkommen til at tage venner og naboer med.
Det vil også stå i lokal avisen, at vi afholder julemarked.
Den 21. november julepyntes i huset og den 22. sættes borde op.

Der var ERFA møde den 11. oktober, hvor man var meget utilfreds med de forskellige
besparelser kommunen kom med.

Den tur med Blistrups Pensionistforening til København hvor 8 herfra kom med. Hvis
de laver andre ture får vi det at vide, så man kan skrive sig på.
Leif delte en liste ud med ture og andre ting, hvor man kunne krydse af, hvilke ture 
man kunne tænke sig. Det vil være nemmere for dem der arrangerer turer.

Lis: Der er sat et stillingsopslag op til en ny medarbejder i stedet for Fie.
Hvis man vil sende en ansøgning til det Grønne hus er det senest den 25. oktober.
Ny workshop med pileflet. Skriv jer på listen.
Den 27. november er der et foredrag om fødder med Henriette Tyberg kl. 14.00
Hjemmeplejen er kommet her i huset, så vi skal holde øje med vores parkeringsplads 
om der kommer flere der vil parkerer. De ansatte må ikke holde på parkeringspladsen.

Den 27. oktober er der koncert i Kultursalen med Halfdanskerne.

Til Mortens eftermiddag kommer Frank og Nelly og underholder.

Efter kaffen kom Birgitta fra Sygeplejeklinikken i Gribskov kommune.
På klinikken kan du få behandling og vejledning for eksempel:
Sårbehandling, Medicindispensering, injektioner, håndtering af smerter og kronisk 
sygdom. Du skal henvises af læge eller sygehus. Klinikken ligger lige til højre af 
indgangen fra p pladsen. Det er gratis, men du skal selv sørge for transport.
Slutsang: nr. 167. Jeg bærer med smil min byrde.         


