Samrådsmøde for Æblevej 1 og Æblevej 2
Mødetidspunkt: den 21. maj 2015 kl. 19.00-21.00 på Æblevej 1
Deltagere: Annelise Hansen, Johannes Knudsen, Mona Jakobsen, Ruth Christensen, Henning
Christensen, Astrid, Christian Kjærgaard, Hans Lindholm, Inge Karkov, Dorthe Bertelsen og
Marianne Styrk
Fraværende: Christa Schrøder
Bilag:

Dagsordenspunkt

Beslutningsreferat.

1.

Velkomst v. formanden.

Johannes og Christian byder velkommen.

2.

Gennemgang af dagsorden.

Da der ikke lå et referat fra sidste samrådsmøde
fra Æblevej 1 kunne det ikke godkendes.
Referatet fra Æblevej 2 blev godkendt.

3.

Orientering fra kontaktrådsmøde:

Christian og Johannes orienteret fra kontaktrådsmødet.

4.

Orientering fra Æblevej 1 og 2.

Der fortsætter med to samrådsformand på Æblevej
1 og 2. Der vil tages op til næste valg om der fortsat skal være to eller kun en, men lige pt. er der
2.
Der er blevet søgt nogle penge fra LEV til en sanse
stol til borgerne, som Æblevej 2 har haft på prøve.
Det blev desværre til et afslag.
Sommerfest som Æblevej 1 plejer at holder, ønsker at udvide med Æblevej 2. Det bliver afholdt 1.
lørdag i september. Pårørende står for arrangementet og Christian søger for at lave indbydelse.
Afdelingerne sørger for kaffe og drikkevarer.

5.

Næste møde

6.

Punkter til kommende møder

Tirsdag den 29. september 2015 kl. 19.00-21.00.

 Evaluering af sommerfest
 Evaluering af møde fra styre gruppen.
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7.

Eventuelt

Astrid informerer om at der er samrådsmøde på
værkstedet den 6. oktober 2015 og alle er velkommen.
Yderligere informeres der om at alle kan blive
medlem af Handicaprådet i Tønder kommune også
selv om man kommer fra en anden kommune.
Der var et forslag om, at til næste julefest, at maden bliver leveret i varmekasser, så maden er, kan
holdes varm.
For at få opdateret mail listen, vil Marianne Styrk
være behjælpelig med at lave en liste med alle pårørendes mail adresser. Det kræver, at I sender en
mail til Marianne Styrk på mail adresse:
mst@toender.dk og i den forbindelse kan I også
komme med forslag til punkter til næste samrådsmøde.
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