
Nyhedsbrev fra Kirsebærhaven- december 2014.

Der har ikke været afhold brugerrådsmøde i december så derfor er der ikke 
noget nyt at berette på den front men andre nyheder er der da at skrive om.

Jeg vil starte med et stort hjertesuk fra ansatte på Kirsebærhaven. I 
forbindelse med nogle af de julefrokoster som forskellige grupper har afholdt 
må vi desværre konstatere at den oprydning som burde være en del af 
"festen" desværre i nogle tilfælde ikke har levet op til det vi med rimelighed 
kan forvente af folk som bruger vore lokaler. Det betyder ekstra arbejde til 
vore ansatte og det synes vi ikke er rimeligt. Vi vil derfor indtrængende 
indskærpe at oprydning efter arrangementer påhviler den gruppe som har 
afholdt arrangementet - det må være rimeligt.

Så til det mere positive. Efter lang tids snak frem og tilbage med kommunen 
fik vi starten af December endelig købt en mini bus for de penge som velvilligt 
var stillet til rådighed til dette formål. Bussen som er leveret og p.t. står på 
Kirsebærhaven er en 9 personers bus i rigtig fin stand og med en kørt km. 
stand på bare 65.000 km. På næste brugerrådsmøde i starten af Januar skal 
de nærmere regler for lån af bussen fastlægges men det ligger dog klart at 
bussen kan lånes af medlemmer på KA og Valdemarshus, til ture efter eget 
valg mod at der betales en afgift pr. kørt km. Bussen må ikke benyttes til " 
privat kørsel" hvilket betyder at deltagerne skal være brugere på enten KA 
eller Valdemarshus.

Som det jo nok er kendt har vi også fået etableret det nye nøglesystem og der 
udleveret nøgle brikker til de personer som har haft behov for det. Der vil være
en tilbageleverings periode indtil den 15. Januar for tidligere udleverede nøgler
som man har betalt depositum for. HUSK at videregive dette, da det ikke kan 
påregnes at få refunderet depositum efter den 15 januar.

Når vi starter op igen efter jule og nytårsferien den 5. Januar vil der også blive 
startet op på salg af medlemskort til KA for hele 2015. Prisen for disse er på kr.
100 og de kan købes i receptionen på KA.

I løbet af December måned har der været afholdt en masse arrangementer på 
KA, hvilket selvfølgelig har været utrolig glade for. Herunder også et besøg af 
en bus fuld glade mennesker fra Valdemarshus som efter et regnvådt besøg i 
Julehjerte byen kom og fik kaffe og lagkage og som således også fik mulighed 
for at se hvordan  huset ser ud og fungerer.



Vores nye program med aktiviteter for første halvdel af 2015 er klar til 
udlevering i løbet af kort tid og vi synes selv at det ser rigtig spændende ud.

På brugerrådets og personalets vegne vil jeg til slut ønske alle en Glædelig 
Jul samt et Godt Nytår og sige tak for det gode samarbejde i 2014, med håb 
og tro på at det vil fortsætte ind i 2015.

På brugerrådets vegne

Sten Kruse


