Dialogmøde 7-2 2014
Info: Morgen i Cafeen. Stolene er stolet op pga. rengøring.
Info: Fremtidige dialogmøder bliver flyttet til 1. mandag i måneden fra kl. 14.30 – 15.30, så begge
tilbud er tilstede. ( Gasværk og Værested). Næste dialogmøde er 3.marts.
For at få den bedste dialog mellem tilbuddene, er der nedsat en arbejdsgruppe som består af Arki,
Lone, Eva, Sanne, Hanne og Susanne J. De mødes første gang i en af de kommende uger.
Info: Tøseklubben mødes i cafeen d. 11-2 kl. 14.00.
Opfordring fra Arki: Hjælp hinanden med at passe på vores allesammens ting i dette nye store hus.
Nøgler: Ønsket om nøgler til Parkskolen er pt. taget op på et højere ledelsesmæssigt plan.
Arki undersøger om der findes et ledigt rum et sted på matriklen, som kan benyttes udenfor
åbningstid.
Spejl: Vi venter med dette punkt, da ingen ved hvem, der har skrevet det på dagsordenen.
Brugerråd: Der skal vælges tre brugere fra Gasværket til et kommende brugerråd. Brugerrådet skal
bestå af brugere af dagcentret - ikke fra værested og fristed. Der er indtil videre følgende fire
kandidater: Mimse, Nadja, Hanne og Brian.
Nadja laver en valgplakat, hvor man har mulighed for at skrive sig på, hvis man ønsker at stille op.
Man skal senest skrive sig på d. 14-2.
Vi afholder Valg d. 18-2, hvor man kan stemme på sine favoritter. Boksen tømmes kl. 13.00.
Åbningstider fremover: Der er personale tilstede i værkstederne hver dag fra kl. 9.00- 14.45.
Undtaget onsdag hvor vi fremover lukker kl. 14.00.
Der er i foråret dog fire gange, hvor personalet går fra til supervision tirsdag kl. 9.00-11.00 - første
gang tirsdag d. 11-2-2014.
Dette punkt medførte en lang snak omkring behovet for, at personalet er tilstede og en lang snak
om behovet for et sted at være udenfor åbningstid.
Steen og Nadja vil undersøge om der er mulighed for at benytte Oasen indtil juni. De går til Mette
O., da det er hendes område.
Betaling af kaffe: Fra 1. marts koster kaffen i kantinen penge. Man betaler ved kassen i kantinen.
Der er snak om at lave en bruger kaffeklub. Dette afgøres når vi kender prisen på kaffen.

