Tirsdag den 12. februar blev der afholdt Brugermøde
i Seniorhuset fra kl. 13.00-15.00.
Her kan du læse et kort referat:
Orientering om hjælp og vejledning i IT- Værkstedet. Mange 60+ i Vallensbæk er habile brugere af
computere, tablets mm. Eva Birsø, medarbejder i Seniorhuset, orienterede om ny struktur.
Henvendelse om IT- support kan fortsat ske tirsdage og onsdage, enten vil Eva Birsø eller en af de
tilstedeværende IT- gruppen kunne hjælpe dig med det samme, eller også vil Eva kontakte en bruger
med netop de IT- kompetencer, du har brug for til at løse din opgave, og koordinere et tidspunkt. Der
vil også løbende blive udbudt korte intro - kurser, som kan give dig indblik i de mange muligheder der
findes i programmerne. Der er udarbejdet en folder, som kan rekvireres i kassen eller i IT-værkstedet.
Dagsorden
1. Evaluering af Åbent hus. Arrangementet forløb tilfredsstillende og der var en god stemning. Det var
ærgerligt, at der samme dag blev afholdt loppemarked i Idrætshallen. Marianne oplyste, at selv om vi
allerede nu planlægger, hvornår vi skal afholde Åbent hus til næste år, har vi ingen indflydelse på, hvem
der planlægger at afholde et arrangement den selvsamme dag. Lilly gav udtryk for, at priserne på
Seniorhusets kreativiteter blev sat en anelse for højt, idet en stor del af de udbudte varer, som ikke blev
solgt på dagen, blev solgt efter Åbent hus til en lidt lavere pris. Der var ikke enighed om, at
kreativiteterne var pris sat for højt. Der var enighed om at afholde Åbent hus igen næste år – samme
koncept.
2. Evaluering af julefrokosterne. Stor ros til mad holdet, som leverede to sublime julefrokoster til de
brugere, som havde tilmeldt sig. Maden var særdeles tilfredsstillende og tilstrækkelig, arrangementet
var flot planlagt, stort set uden madspild. God måde at mødes på tværs af huset. Der er et ønske fra
brugerne om at afholde julefrokosterne i 2019 - som 2018. Mad holdet tilkendegav, at selv om det
krævede meget, så var det sjovt at arbejde sammen samt at de hyggede sig med opgaverne – slutteligt,
at de gerne vil stå for julefrokosterne i 2019. Øllene stod i år på bordene, hvilket gav stor ro, da
arrangementet skulle begynde. Torben havde indkøbt specialjuleøl til dagen, der blev ikke afsat mange
specialøl. Det blev foreslået, at specialøllene også blev sat på bordene, næste år.
3. Opfølgning på det sidste brugermøde. På Sidste brugermøde arbejdede vi med Seniorhusets
trivsel, der kom mange gode forslag til, hvad vi kan arbejde med – for at gøre det endnu bedre.
Forslagene blev efterfølgende kategoriseret af en arbejdsgruppe bestående af Lisa Rydendal, Søren
Gry, Dennis Jørgensen og Marianne Rønn.
Til brugermødet d.d. blev der arbejdet i grupper, hvor opgaven var at konkretisere, hvad vi kan gøre.
Der kom mange gode forslag på konkrete handlinger. Alle forslag til konkrete handlinger, vil blive bragt
videre til brugerbestyrelsen, som vil være med til at udvælge og prioritere de tiltag, som kan
implementeres i dagligdagen.
Der var forespørgsel på datoer for Seniorhusets sommertur og efterårsrejse, datoen for salg af ture og
rejser er endnu ikke fastsat, datoen bliver meldt ud i nyhedsbrevet.

