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Kirsebærhavens Brugerråd holdt møde den 22.10.

Inden mødet havde vi samtale med bestyrelsen for Ældresagen om at styrke fælles 
samarbejde om kommende arrangementer, bl.a. omkring foredrag ”Kaffe med Kurt” samt 
projektet ”Ensomme ældre”.

Brugerrådet deltog d 5.10. i en temadag på Folkehjem - Hvordan kan vi skabe de bedste 
muligheder for ældre og borgere med handicap? Kommunen har brug for vores hjælp og 
gode ideer til, hvordan vi kan skabe de bedste muligheder for, at ældre og borgere med 
handicap i Aabenraa Kommune kan leve et godt og aktivt hverdagsliv. Det var mulighed for at 
komme med ide og forslag på mødet, som kommunen vil arbejde videre på.

Brugerrådet havde også møde med Hanne Priess Larsen, formand for Seniorrådet, som vil 
hjælpe os med at søge penge fra diverse fonde m.m.

Medlemstallet er nu 482, så medlem nr. 500 kan anes rundt om hjørnet!

Der er kommet tilbud fra firma Lydacustik på afhjælpning af akustikproblemerne i store og lille 
sal. Der viser sig, at dårlig akustik i salene skyldes forkert monteret gipsakustikloft. Tilbuddet 
indebærer en omkostning på 46.000 kr., Brugerrådet har haft kontakt med Bolig Syd og vil gå i 
gang med at finde/ansøge om midler til reparationen.

Boligforeningen har nu givet grønt lys til anlæggelse af udendørsareal til terrasse. Arbejdet 
sættes i gang snarest.

Det er kommet ændring af dørskiltning, så det vil blive nu mere tydeligt, hvad der foregår i de 
enkelte mødelokaler og hvilke lokaler, vi har. 

Der arbejdes også med installering af elektronisk skærm i cafeteria området, som kan vise 
arrangementsoversigt og lokaleanvendelse.

Kommende arrangementer i november/december

 Onsdag den 18.november – udflugt med bussen til Krusmølle fra 13-15
 Fredag den 27.november – jullehygge – fra 12-16 - alle er velkommen 
 Fredag den 4.december – julebrunch fra 11-14 arrangement for ensomme ældre 
 Fredag den 18.december – julefrokost fra 11-15 – billetter er til salg – først til mølle 

princip!

-Husk at vi også er på Facebook, hvor I kan følge med i vores initiativer og programmet!

Det er planlagt næste brugerrådsmøde den 22.oktober 2015. Har I nogen forslag eller 
kommentar, så kontakt Brugerrådsformand - Bjarne.


