Referat fra Brugerrådsmøde 2. februar 2017.
Tilstede: Nadia Langhoff, Lisbeth Mariegaard, Poul Rasmussen, Peter Læssøe, Dan Nedensgaard, Poul Erik
Gjerka, Ole Larsen, Hanne Berthelsen..
Fraværende: Peter Tversted.
Mødeleder: Nadia Langhoff.
Efter at have vist et billede fra Speakers Corner onsdag, som viste næsten udelukkende mænd som
tilhørere, spurgte Hanne B. hvad der var unikt ved Aktivitetshuset. For at sætte fokus på Aktivitetshuset
vision og at være unikke og kendte foreslog Hanne at Brugerrådet(mødelederen) kom med eksempel om,
hvad der er unikt ved huset, til hvert Brugerrådsmøde.
1. Godkendelse af referat fra 5. Januar 2017: godkendt, spørgsmål om lamper i festsalen.
Elektrikeren har installeret, men det er ikke tilfredsstillende, så det er om igen. Spørgeskemaet til
Aktivitetslederne er ikke udsendt.
2. Orientering fra diverse møder / projekter:
a) Køkkenprojekt v/Hanne: Plan og Teknik er gået ind i sagen. Man går i gang midt i marts.
Det gamle køkken skal ryddes og flyttes ned ad gangen, der må tænkes kreativt, så alle
stadig kan være der.
b) Glasværkstedet v/Hanne: der opsættes en rumdeler, samt undersøges angående el og
udluftning.
c) Brug af Kedelhuset v/ Hanne: Der arbejdes i øjeblikket på en løsning af lokaleproblemer i
Kedelhuset. Sagen ligger hos kommunens jurist. Hanne satser på det gode naboskab.
d) Parkering v/Hanne: Boligselskabet Danmark indhenter tilbud på plan over parkeringspladser.
e) Brandforebyggelse v/ Hanne: Branddøre skal opsættes. Der udarbejdes en opgørelse af
brandmateriale i huset. Der skal instrueres i brugen af materialet og hvor det befinder sig.
Lisbeth prøver at få en aftale med Børge Schaltz.
f) Adgangskontrol og lukning af Aktivitetshuset v/Hanne: Lukning af huset er en svaghed,
mange glemmer at lukke vinduer. 3-4 personer har meldt sig til at lukke. Der er indhentet
tilbud på automatisk lukning af bagdøren. Peter L. foreslog at man snakkede med det nye
korps af Natteravne, om de ville være behjælpelige, måske mod opbevaring af jakker.
g) Arrangementsgruppen v/Poul Erik: Bankospil den 19/2. Samarbejdet med Biografen tages
op på møde.
h) Besøg v/ Peter T: Peter var fraværende. Brugerrådet skal besøge Bakkehuset 16/2 kl. 11.
Der blev ikke aftalt nærmere om kørsel eller afgangstidspunkt. 7/3 kommer personale fra
Bakkehuset. 8/3 besøg af 8 franske plejehjemsledere. 13/3 afholder Borgerforeningen
deres møde i Caféen kl. 20, PR-gruppen planlægger.
i) Informationen v/Poul: alle 17 personer deltog i mødet sidst i januar, der var livlig debat,
samarbejdet kører fint mellem de to grupper. Det er en udfordring at styre kontinuiteten.
Problemer med tænd og sluk af Av-udstyr. Ole giver instruktion.
j) Infoskærm, hjemmeside og Av-udstyr v/Ole: Ole ser på problemet med infoskærmen ved
indgangen, alle andre må ikke røre. Hjemmesiden kører, også Av-udstyret, men udstyret i

festsalen skal ombygges. Der er installeret DVD-afspiller i Studierummet. Der afholdes
kurser i det hele.
k) Redaktioner v/Ole: Væveren er i gang, udkommer sidst i februar.
l) PR-udvalg v/Dan: besøg af Borgerforeningen 13/3. Det er organiseret, at flere af
Aktivitetslederne møder op denne aften. Møde igen 7/3.
m) Caféudvalg v/Dan: efterlyste referat, men ingen skrev ned. Man snakkede om at lave en
brugerundersøgelse i lighed med den til Aktivitetslederne.
n) Inspirationstur for Aktivitetsledere v/Dan: finder sted 9. maj. Turen går til Skelskør fra kl.
8.30 til 17.00. med besøg i Aktivitetshus og frokost, samt besøg på Herregård med kaffe og
kage.
3 Hvordan kan vi være Brugerne og Dragør kommune behjælpelig med test af ny teknologi?:
Der nedsættes et udvalg om Sundhed og Aktivitet, Poul Erik og Lisbeth meldte sig, Peter T.
spørges, der søges flere gennem Væveren. Hvad ønsker man sig som borger, måske kunne man
lave en messe med forskellige firmaer
4. Evaluering af mødet med nye Brugere: velbesøgt møde, flere er mødt op efter. Efterlysningaf
undervisning i Mac.
5. Årsregnskab 2016 v/ Hanne: redegjorde for regnskabet, der viser et overskud på 1670 kr.. Det
samlede regnskab et lille underskud. Fremlægges på Årsmødet.
6. Hvordan løser vi problemet med cykelparkering: cyklerne fylder alt for meget, da stativerne
ikke bruges. Punktet tages på næste dagsorden, da tiden var gået.
Punkter til næste dagsorden:
Hvad er unikt ved Aktivitetshuset?
Cykelparkering.
Næste møde: torsdag den 2. marts 2017 kl. 8.15.
Referent: Kate

