Referat fra Dialogmøde i Tirstrup d. 28/2-2022
Deltagere:
Der var ca. 30 fremmødte borgere, der deltog i Dialogmødet.
Deltagere fra Syddjurs Kommune:
Områdeleder: Dorte Carlsen
Medarbejdere: Tina Albæk Christensen, Line Juul Christiansen og Kathrine Eie Frigaard.

Velkomst
Dorte Carlsen bød velkommen. Dialogmødet handlede om aktiviteter i Tirstrup-området.
Dialogmøderne vil være en kontinuerlig møderække, som der vil blive inviteret til flere gange
om året, for at give mulighed for dialog mellem borgere og kommunens ansatte.
Tina og Line deltager som medarbejdere i Tirstrup-området ift. Træning og Aktivitet.
Kathrine er med som referent og fungerer ellers som Netværkskoordinator i Syddjurs.
Spørgsmål fra deltagerne:
Hvornår er renovering af Seniorhuset færdig og hvordan kan vi bruge lokalerne?
- Renoveringen trak ud pga. skimmelsvamp.
- Arbejdstilsynet har givet to påbud på Rehabiliteringsafdelingen. Derfor trækker renoveringen
yderligere ud, da der er brug for lokalerne i parterre imens fejlene udbedres.
- Tirsdag efter påske kan borgerne komme tilbage til lokalerne i Seniorhuset.
- Der skal pakkes ud og flyttes ind. Der bliver plads til Seniorhusets eget service osv. i skabe.
Dorte vil gerne mødes med dem, der vil hjælpe med indretningen.
- Der bliver sat projektor og musikanlæg op igen.
Hvilke aktivitetsmuligheder bliver der?
- Så mange aktiviteter som muligt. De aktiviteter der var i gang før, skal meget gerne i gang
igen.
- Nye aktiviteter, hvis der er nye idéer.
- Ønske om at fortsætte med sang, hyggeklub, lumba, kortklub og edb.
- Muligheder for at bruge Caféens faciliteter: Ovne, service, kaffemaskiner, køleskab.
- Fællesspisninger og alle de fællesskaber, der gerne vil i gang, skal endelig bare starte, når
Seniorhuset åbner.
- Forslag: Fredagscafé i gang igen? Evt. med deltagerbetaling, hvilket der er gode erfaringer
med på andre aktivitetscentre.
Tankstationen på Århusvej 42 – ”Kan vi blive der”?
Borger fortæller: Tankstationen kan lånes til foråret 2022, derefter skal der betales for forbrug.
Der skal ikke betales husleje til Brugsen, som ejer lokalerne.
- Det aftales, at borgerne indhenter et overslag fra Brugsen på, hvad forbrug for el/vand/varme
på Tanken vil koste. Overslaget sendes til Dorte Carlsen hurtigst muligt. Dorte vil bestræbe sig
på at give en tilbagemelding til borgerne en uges tid efter henvendelsen er modtaget.
- Borger fortæller: Der er ledige lokaler på Tankstationen to dage om ugen, som kan benyttes
til aktiviteter, hvis nogen er interesseret.
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Hvad tænker man om Virkelyst?
- Syddjurs Kommune er ude af lejemålet og det genoptages ikke.
Muligheder for økonomisk støtte til frivilligt arbejde?
- Der kan ikke søges midler til faste udgifter via fonde, men der søges ved fonde til fx
maskiner, sangbøger og lignende.
- Hvis man er organiseret som forening, kan man søge §18-midler ved kommunen.
- Alle kan danne en forening. Kulturafdelingen kan hjælpe i gang. I en forening skal der fx
være vedtægter, formand og kasserer.
- Deltager fortæller: A-huset i Rønde er organiseret som forening og det fungerer rigtig godt.
Kommentar fra Ældrerådet, som deltog med tre medlemmer:
Ældrerådet vil give Syddjurs Kommune en anbefaling med råd til, hvordan man kan sikre
fællesskaber og aktiviteter i Tirstrupområdet.

Event i Seniorhuset
I forbindelse med genåbning af samfundet efter Covid-19, er der givet penge fra regeringen til
underholdning for ældre. Der arbejdes på en event i Seniorhuset, hvor der vil være musik og
lidt til ganen
Tirstruphallen
- Der er gang i processen omkring ombygning af Tirstruphallen.
- Der afholdes borgermøde, hvor man kan komme med idéer.
Fysisk aktivitet
- Alle er velkomne til fitness i Tirstruphallen. Kom gerne, der er plads til flere!
- Tina kan undervise i seniordans og vil gerne hjælpe i gang. – Så bare giv Tina besked.
Kommunikation om aktiviteter
- Ebeltoft Folketidende er den lokalavis, der mest bliver læst i Tirstrupområdet.
- Adresseavisen er kommunens primære fysiske kommunikationskanal.
- Der vil blive kommunikeret forskellige steder om aktiviteter, når Seniorhuset åbner igen.
Caféen i Seniorhuset
- Ønske til åbningstid kan være kl. 10 – 15 i starten for at undersøge behovet.
- Ønske om at der lejes en kaffemaskine til selvbetjening. Evt. placeret i venterummet, så man
ikke forstyrrer de aktiviteter, der er i gang.
- Annoncer om Caféen når den åbner! Brug evt. infoskærmene i Træning og Sundhed til at få
nyheder ud om åbning af Caféen, menuen/priser og aktuelle aktiviteter.
- Målsætningen er, at Caféen skal være et attraktivt tilbud til borgerne, uden unødvendige
regler, men med let adgang - og at der skal dufte af mad i Caféen
OBS: Der mangler frivillige i Caféerne og på Aktivitetscentrene – Alle er velkomne!
Kontakt os gerne for spørgsmål og dialog om det der rører sig hos jer – Vi høres ved
Mange hilsner fra Dorte Carlsen, - Tina, Line og Kathrine.
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