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1.

Hvad har været unikt i Aktivitetshuset i juni måned ?
o Ros til turen til Frankrig, en god oplevelse.
o Det nye træningskøkken er stort set færdigt.

2.

Godkendelse af referat fra 31. maj 2017
o Godkendt, men både Dan og Lisbeth har kommentarer til referatet
(se indkaldelse).
o Det blev vedtaget, at der skulle være et nyt møde, hvor kun
Organisationsplan og Udvalgene skulle lægges på plads
o Nye regler for bankkonto, følges op af Evald og Dan

3.

Ansvarlig

Evald/Dan

Orientering fra udvalgene
o

o

o

Frivillig fredag 25/8 kl. 15.00 – 19.00
11 aktiviteter har tilmeldt sig, hvor meget plads får vi, hvad med
mikrofon og højtaler, Dan arbejder videre.
”Guldkorn” fra Guldkornsgruppen
De hyppigste ønsker er mere plads – større lokaler, måske skal
Tænketanken på banen. Endvidere ønske om butik med salg af
husets udarbejdede ting, aktiviteterne skal spørges om de har lyst til
at medvirke. Butikken kan ligge bagerst i forhallen ved café og
festsal, i stedet for DUKA PC. Det skal undersøges om der er
stemning for oftere Bankospil med indkøbte gevinster. Paul Erik
spørger Arrangementsgruppen, om de kan stå for det. Butikken, ved
Informationen, kører som hidtil videre i efterårsmånederne. Ved
salg går 25 % af prisen til Aktivitetshusets Venner.
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Information om konstellationen i de nye udvalg
1

BR-medlemmer skal undersøge om de personer, der sidder i
udvalgene i dag, stadig har lyst til at fortsætte. Tages op på
næste møde
4.

5.

Parkering
Med ref. til mail udsendt af Hanne 4/7 2017 skal der, ifølge en lokalplan,
være 15 meter fra midten af Kirkevej til vores 1. parkeringsplads. Der skal
søges dispensation fra dette. Paul Erik tager kontakt til kommunen
Retningslinjer / vedtægter for BR´s konto
Tages op på næste møde

6.

Mødestruktur for de fremtidige brugerrådsmøder
Enighed om at 2 timer er nok, så der må indkaldes til ekstra møde, hvis
tingene ikke kan nås.

7.

Nominering af frivillige til årets initiativpris.
Enighed om at indstille ”Aktivitetshuset”. Skrivelse udarbejdes .

8.

Meddelelser
o Husets rengøring er ikke tilfredsstillende. Hanne tager en snak med
Thyra.
o Halvårsregnskab for perioden januar-juni 2017 udsendt. Resultatet
er tilfredsstillende, der er opbrugt ca. 48 %
o Indvielse af køkken bliver tirsdag den 12. september 2017. PRudvalg sender invitationer.
o Virtual Reality: indkøbt af kommunen, afprøves i huset ved
arrangement i festsalen onsdag den 20. september. Der bliver
tilmelding og billetter.
o Glasværkstedet: Holdet er fuldtegnet og der er oprettet venteliste.
Måske 2 hold om ugen eller hver anden uge. Lokalet deles med
Bordtennis ved hjælp af et gardin
o Serviceudlejning i forbindelse med udlejning til fest samt brug af
køkken. Det er en for stor opgave for caféen, derfor foreslås leje af
service hos en ekstern udbyder. Måske kun udlejning til
generalforsamlinger og lignende. Tages op på næste møde

9.

Afrapportering fra tur til La Manche
Flot arrangement, mange deltagere til det hele. 11 på holdet fra
Danmark.

10.

Eventuelt
o Opfølgning på IT-workshop og videogruppen: Hanne tager en snak
med begge grupper.
o Der afholdes møde med aktivitetslederne fra motion 14/8.
o Valg til Ældrerådet foregår digitalt, opfordring til at stemme sættes
på Infoboard.
o Der udarbejdes liste over ”de usynlige”, da disse skal inviteres til
Aktivitetsledermøder. Peder Roikjær vil gerne skrive i Væveren.
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Næste BR møde: torsdag den 7. september
Øvrige møder i september:
6. september, besøg fra Teglporten
13. september, infomøde for nye brugere.
Politikermøde, dato ikke fastlagt.
Punkter til næste dagsorden:
Info om udvalgsmedlemmer i udvalg
Retningslinjer/vedtægter for BR´s konto
Ekstern serviceudlejning
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