
                               

Referat fra Brugerrådsmøde i Haraldslund  

Tid: Onsdag d 14.08.2019 kl 15.00-16.30 

Sted: Haraldslund, Mødelokale i forhal 

Til stede:  Jan Frederiksen (Centerleder), Jørgen Andersen (Formand), Ernst Trillingsgaard, Inger 

Johansson, Lisbeth Holler, Dorthe Amalie Howard, Poul Erik Wagner, Kenndy Martens. 

Afbud fra: 

Mødeleder: Jørgen Andersen 

Referent:    Dorthe Amalie Howard 

 

Dagsorden og Referat: 
 

Punkt  Referat 
1) Nyt fra centerleder 

 

Personalesituationen: Jan orienterer kort om status på 
personalesituationen. 2 faste medarbejdere fratræder deres 
stillinger.  Der er derfor nyligt opslået 2 livredder/teknisk 
servicemedarbejder stillinger og der er nedsat 
ansættelsesudvalg. Der er i nærmeste fremtid valg af ny 
arbejdsmiljø repræsentant. 
 
Gus: Der uddannes nye gusmestre blandt de timelønnede, og 
gusmester uddannelsen ligger ligeledes som en del af de ny 
opslåede stillinger. 
Vi er som noget forholdsvis nyt, begyndt at benytte naturlige, 
økologiske duft olier til gus, i stedet for syntetiske. Dette gør at 
gusmestrene har en særlig opmærksomhed på, den rette 
dosering af de nye duft olier. 
 
Etablering af ekstra toilet: Der er bevilliget færdiggørelse af 
ekstra toilet ved de nye lokaler. Arbejdet er påbegyndt. 
 
Loungeområdet: Det nye lounge område er taget i brug. Det er 
endnu ikke helt færdigindrettet. Området kan benyttes til 
læsning, hygge med børn mm. 
 

2) Nyt fra Formand og 
brugerråd 
 

Jubilæet vendes, herunder vagtplan ift. dagens aktivitet for 
brugerrådet. 
Der drøftes mulighed for affalds sortering i Haraldslund. Jørgen 
undersøger sagen nærmere. 



                               
Der drøftes muligheden for at opstille en printer, så man som 
bruger i biblioteksområdet/loungen har mulighed for at printe. 
Driften af printeren skal finansernes ved brugerbetaling. Sagen 
undersøges nærmere. 

3) Gennemgang af 
program til 50 års 
Jubilæum 

Gennemgang af det endelige program til 50 års jubilæet. 
Enkelte småjusteringer foretages. Der er aftalt plan for 
pressekontakt. Nordjyske, TV2 Nord mm. 
Der udarbejdes vagtplan for dagens aktiviteter for fast 
personale og Brugerråd. 

4) Renovering i 
Sommerferien uge 
29 og 30 

De 2 uger Haraldslund har haft lukket, er brugt til at renovere 
inventar mm. Her kan bla nævnes: 
Rengøring og afkalkning af udstyr i dampbad, nøgler og låse i 
skabe er efterset, alle afløb er hovedrengjort, gennemgang og 
reparation af brusere og sæbedispensere,  Gennemgang og 
kontrol af saunaer og saunaovne mm.  

5) Renovering af 
dampbadet 

De sæder der er defekte i dampbadet repareres i 
efteråret/vinter 2019. På sigt tænkes der i en mere 
omfattende renovering af dampbadet. Der indhentes tilbud på 
et muret dampbad med klinke og flise belægning. Denne 
løsning er en del dyrere , men til gengæld mere 
langtidsholdbar. 

6) Eventuelt 
 

intet på denne gang 

7) Næste møde Tirsdag d 29.10.2019 kl 15.00-17.00 

 

                                                                                                                                                    


