Brugerrådet
Referat fra Brugermødet den 9 maj 2022 kl. 1400
Deltagere
- Fra Rådet : Leif, Hans, Johnny, Elmer, Flemming, Kirsten, Inge og Janne.
- Fra kontoret: Lis.
- Brugere: 24
Velkomst
Leif bød velkommen til en sammenkomst i dejligt vejr.
Indledning med sang nr. 40: "For Alle de små blomster".
1. Siden sidst
- Referat fra sidste møde: Ingen kommentarer.
- Bemærkninger til de afholdte arrangementer:
Leif fandt Koncerten i Kultursalen fantastisk; især den unge tenor-sanger.
Bænken som der blev stillet nede foran efter spørgsmål fra bruger; tak til Flemming for hurtig reaktion.
2. Nyt til kalenderen
- Besøg i "Fugle- og Blomster-have, Dalenborgvej i Annisse, den 19. maj er besat; vi har kaffe og kage
med.
En ny tur er iværksat den 23. maj, hvor man kan bestille plads, se opslag; vi har igen kaffe og kage med
Afgang begge turene kl. 13:40.
- Turen til Gribsø bliver den 22 Aug. Gå-, tog- og cykelture derud.
-Stafet for livet 18-19 juni (kirsten). Tilmeld hos Johnny. 14 hold er tilmeldt med 150 deltagere, herunder
10 fra vort Centret.
Der søges om sponsoraftaler, nu med to i hus, to på bedding, og 15 manglende.
Der bliver opsat 3 telte á 3 x3 meter. Ingen overnatning.
Fællesspisnig kr. 110/- aften og kr. 50/- for morgenmad.
Kl. 23 er der lysposer til minde om dem, der er gået bort.
Program under udarbejdelse.
Fristen for tilmeldelse er den 8. juni.
Leif opfordrer til at man deltager.
- Kulturnat i Helsinge den 3. juni kl. 17.
Her vil centret få en plads, hvorfra der arbejdes på at synliggøre Centret. ,bl.a. ved uddeling af bladet til
relevante interesserede.
- Tur til Koldinghus uge i 39; bla. med "Kronprinsse Mary og princessernes udstilling".
- Leif anbefaler en tur til Odense til pandekagehuset for de, som ikke har prøvet dét.
- Tur til Tranedans i Sverige, 2-3 dage.
- Foredrag af Asger Berg den 16/5 om "Liget i Skoven".
3. Nye tiltag
- Der er søgt pege i det grønne hus, med 3 ansøgnnger
- Brugsen fond venter på svar.
- Gymnastik i "Præstens Have" onsdage i juni måned - 5 gange.
4. Indkommen post og fra idé / forslagskassen
- Plante bytte dag tirsdag og onsdag 17 og 18 maj 2022 Lis: Flemming og Kirsten står for byttet - for mange planter, byt.

Brugerrådet
Der grilles onsdag den 18 maj ved frokost. Pølser og kartoffelsalat. Det er endnu uklart, hvad det skal
koste.
- Flemming: Har plantet blomsterkummerne til, så der nu er 5 ens kummer.
- Orientering om redning med Drone v/John Mogensen.
Der afholdes kurser her i Helsinge. Radioforbindelse til livredderren.
Forsøge at få programmet landsdækkende.
1 times tid om dagen, hvor der ikke er livreddere.
En "Badeven", for bl.a. børn uden legekammerater og handicappede . Invitere usikre folk til at gå med
ud at bade. Livredderen må ikke bade . Let tilgængeligt sted. Afprøve lørdag første gang efter 25. juni.
Opfordring fra Leif om at melde sig til programmet.
Hvis interesse kontakt jhmog@gribskov.dk 5137 6601 - Livredningstjenesten.dk
Leif:Kan vi lave en solnedgangstur, hvor John Mogensen vil fortælle om programmet.
- Flerdagesture: Er der nogen, som har lyst ? Ja, 4 til Koldingturen; een-dags ?
Der arbejdes videre med det - afhænger jo af prisen.
Der har tidligere være ønske om flerdagesture.
? Har busselskaberne sat priserne op - gælder priserne fortsat ?
? Hvornår er koldingturen - uge 39, sidste uge i september ?
Flerdagesture kostede sidste år ca. 1000 kr/dag.
Vi arbejder videre også med tranedansturen.
Janne: Geografisk have i Kolding er lande-/kontingent-haver ; hvortil Axel Olsen har hentet planter og
frø
5. Lis meddeler:
- Centeret har ferie-lukket uge 27-28-29-30.
- Køkkenet mangler medhjælpere.
- Gilleleje aktivitetshus. Mandag den 23. maj til Sofiero kr. 675/-; der er ekstra billetter.
- Selvtræningen: Hvordan kan der trænes på flere forskellige måder - for ufrit. Komunen har sendt forslag
tilbage til udvalget. måske mulighed for selvtræning. Endnu uvidst. Politikerne vil gerne imødekomme
fleksibilitet samt holdtræning. Håber at nuværende holdt kan fortsætte.
6.Andet:
- Vikingspil-billetter skal afhentes for ikke at miste turen.
- Der mindes om, at Stole stables med maks. 20 stk. i hver stak.
- Næste brugermøde er 13. juni.
7. Eventuelt:
- Afslutning med sang nr. 209: "Skærslipperens Forårssang" 1ste-, 2det- , og sidste -vers.
Mødet slut kl. 15:31
-----ooo0ooo----Helsinge, den 9. maj, 2021

Elmer B. Lauridsen
Referent

