
Referat fra Brugerrådsmøde 1. december 2016. 

Til stede: Lisbeth Maigaard, Poul Erik Gjerka, Dan Nedensgaard, Peter Læssøe, Ole Larsen, Poul Rasmussen, 

Hanne Berthelsen, Nadia Langhoff. 

Fraværende: Peter Tversted. 

Da Peter Tversted trækker sig for en tid, Ole Larsen indtræder. 

1. Godkendelse af referatet fra 9. november 2016: godkendt, men Oles annonce i Væveren om 

hunde, var ikke kommet med, tages med i Væveren til marts. 

2. Orientering fra diverse møder: Besøgsgruppen: vellykket besøg fra Sverige, meget spørgelysten, 

godt Peter L. var der. Redaktionerne: Væveren er nu omdelt, julekonkurrence var med som tillæg, 

men tilsyneladende overset af nogle. En journalist har meldt sig for at skrive fremover. Kursus i 

animation, meget spændende. Festudvalget: vellykket efterårsfest med god stemning, næste gang 

bliver det 4. november 2017. Arrangementsgruppen: vinsmagning 6/12, søndagscafé 22/1, banko 

19/2, fastelavn 27/2, sommervinsmagning 30/5. Ang. Julebagning har ingen fra Huset meldt sig, så 

det må aflyses. Effektuering af visioner: enighed om at de er vigtige for Brugerrådet, men måske 

knapt så vigtigt for brugerne. Det kan ses på hjemme-siden og måske en folder til besøgende både 

på dansk og engelsk. Visionsgruppen holder møde onsdag for at udarbejde et spørgeskema til 

aktivitetslederne. Ældremøde: mange deltog, Brugerrådet, Ældrerådet, Ældre Sagen, samt 

Enggården, det var et godt møde. 

3. Gennemgang af Brugerrådets økonomi v/Dan: kontoen opgjort 10/6 2016. Der står en del penge, 

en snak om, hvad de kan/skal bruges til. Punkt til næste dagsorden. 

4. Orientering om køkkenprojektet v/Hanne: Pengene er næsten i hus, byggeanmodning sendes til 

Plan & Teknik. Der søges stadig fonde, restbeløbet kan tages fra opsparingskontoen, men der søges 

fortsat fonde. 

5. Placering af glasværksted: Det er lykkedes at få en aktivitetsleder til et glasværksted. Bordtennis i 

kælderen afgiver det ½ af deres lokale. Det kræver opsætning af væg og en dør samt udluftning, 

køb af ovn. Glasset må indkøbes i større mængder, som derefter kan købes af brugerne. 

Brugerrådet gav grønt lys også med økonomisk støtte. 

6. Formen for kommende aktivitetsledermøder: pt. afholdes 2 møder årligt, der fremkom forslag om 

at opdele møderne efter fag. Brugerrådet besøger grupperne, gerne 2 ad gangen og tager en snak 

bla. om, der er interesse for at dele møderne op. Dette kan også tages på spørgeskemaerne eller op 

på næste aktivitetsledermøde. 

7. Planlægning af årsmødet 26. april 2017 kl. 13.30: mødelæder Poul - dirigent Benny Petersen. 

Usikkerhed om hvem der er på valg, det undersøges.  

8. Planlægning af ”frivillig fredag” 29.september 2017: Ole og Dan sørger for det bliver taget op i PR-

gruppen. 

9. Nytårskur for Brugerrådet: 10. januar 2017 kl. 12.30, husk tilmelding. 

10. Eventuelt: Strikkeriet har sammen med andre aktivitetshuse afleveret sokker mv. til hjemløse, 

dette blev modtaget med glæde. Socialudvalgsmøde med Enggården og hjemmeplejen på 

dagsordenen. Ældrerådet ønsker valg ved fremmøde, måske sammen med kommunevalget. Den 

politiske beslutning om deltagelse i råd og nævn er udsat en månedstid. Foto ville gerne have hjælp 



til oprydning, da man vil indrette et studie til portrætfoto. Videogruppen arbejder på et interview 

med Hanne Berthelsen.  

 

Næste møde i Brugerrådet: 4. januar kl. 8.15 – 10. Husk tilmelding til Nytårskur. 

 

Punkter til næste dagsorden: 

Brugerrådets konto 

Årsmøde, hvem er på valg. 

 

Til Ole: husk indlæg til Væveren om hunde senest 31. januar 2017. 

 

Referent: Kate Nielsen  


