
Referat fra Brugerrådsmøde i Haraldslund den 19-6-2019 

 

1) 50 års jubilæet 

Personalet har udarbejdet et meget fint og alsidigt program for dagen. Det er 

endnu ikke helt færdigt, men de store linjer er på plads. 

Der bliver aktiviteter hele dagen med opvisninger, musik, fotoudstilling, foredrag, 

loppemarked og aktiviteter for børn og meget andet. 

Det endelig program bliver offentliggjort sidst i august. 

Dagen sluttes med en fest for personalet og andre med tilknytning til 

Haraldslund. 

Der er allerede nu mange sponsorer, som har meldt sig med gaver i alle 

afskygninger – lige fra kaffe, is, balloner til badehåndklæder og svømmebleer og 

mange andre ting. 

2) Nyt fra centerleder ( altså Jan ) 

Der har været noget kritik af dampbader – flere sæder er i stykker. 

Der arbejdes på en mere langsigtet løsning . Evt. en opmuring med mosaikker / 

kakler. 

Biblioteket er ved at være færdigt. Det forventes at biblioteket kan åbne i starten 

af juli. 

 

3) Nyt fra brugerrådet 

Det er stadigvæk et problem, at mange bruger motionscentret UDEN 

håndklæde. Alle opfordres til at HUSKE det håndklæde !! 

Der er stor ros fra mange brugere til personalet for at holde både 

badefaciliteter og de andre område i Haraldslund RENE. Det ser godt ud og 

bliver værdsat af brugerne.  

 

 



 

4) Personaledag på Comwell i Rebild 

Der er afviklet et 2 dages arrangement for alle fastansatte i Haraldslund de 13-

14. juni. 

Temaet var Teambuilding, primært med fokus på fysiske aktiviteter. 

Turen var en succes og har  forhåbentligt positivt effekt på arbejdsmiljøet, så 

alle kan vedligeholde og udvikle den i forvejen gode stemning og arbejdsglæde. 

Brugerrådet roser de ansatte – der er super god service og stemning alle steder 

og personalet virker professionelt og kompetent. 

 

5) Fotografering 

Brugerrådet er blevet fotograferet til opslagstavlen – tjek selv om resultatet er 

godt !! 

 

6) Eventuelt 

Intet herunder – næste møde er den 14-8-19 kl. 15.00 

 

 


