
Referat fra Brugerrådsmøde 5. januar 2017. 

Tilstede: Lisbeth Mariegaard, Peter Tversted. Poul Rasmussen, Dan Nedensgaard, Peter Læssøe, Nadia 

Langhoff, Poul Erik Gjerka, Ole Larsen, Hanne Berthelsen. 

Mødeleder: Lisbeth Mariegaard. 

1. Godkendelse af referat fra 1. december 2016: godkendt. 

2. Orientering fra diverse møder: Køkkenprojekt: Hanne redegjorde for projektet, Nordeafonden har 

bevilget 60.000 kr., så nu regner man med at pengene rækker. Plan og Teknik sender projektet i 

udbud også til de lokale håndværkere. Man håber at starte omkring marts. Hanne forelagde en 

tegning.. Glasværksted: en tømrer har været og kikket på forholdene, der skal opsættes en 

rumdeler. Der købes en opstartspakke. Belysning i festsalen: efter klager er der indhentet tilbud fra 

elektriker om spots. Ønske om at se på den øvrige belysning i huset, der er mange gamle lysstofrør. 

Brug af Kedelhuset: Hanne vil tage en snak med Biblioteket om brugen, måske et kreativt værk-

sted.  Der er problemer med adgangsforholdet for handicappede, dette skal efterfølgende 

undersøges.   

3. Spørgeskema til aktivitetslederne: Peter L. gennemgik skemaet, systemet kan bruges til rigtig 

meget, der laves et par justeringer i oplægget. Det udsendes inden næste Brugerrådsmøde. 

4. Brugerrådets økonomi: Hanne kommer tilbage, når udbuddet på køkkenet er overstået, samt 

økonomien for Glasværkstedet er på plads. 

5. Forberedelse af årsmødet 2017. På valg er Dan, Peter T., Nadia og Ole: Peter T. ønsker ikke at 

genopstille, de øvrige er villige til genvalg. . Brug af Infoskærmen for at gøre opmærksom på valget. 

Man drøftede om Brugerrådet skulle have en formand, men enedes om at køre videre som førhen 

indtil valget. Herefter tager det nyvalgte Brugerråd stilling. 

6.  Frokostmøde tirsdag 10/1 kl. 12.30 (Lisbeth har udsendt en dagsorden). 

7. Hvordan kan vi være Dragør Kommune behjælpelige med test af ny teknologi til borgerne?: 

Kommunen melder ud, hvad der forventes.  

8. Gennemgang af arkiv i Conventus: Lisbeth har organiseret arkivet, så det skal være nemt at finde 

rundt i. 

9. 2020 plan. Hvor mange brugere har vi i fremtiden? Prognoser udsendt: tages op på senere møde. 

10. Eventuelt: Infomøde for nye brugere 18. januar kl. 13.30, hele BR møder, husk tilmelding. 

Aftenmøde med Borgerforeningen mandag den 13. marts kl. 20. I Caféen. Aktivitetslederne skal 

informeres. Er man forpligtet til at bruge Caféen i dagtimerne? Man enedes om, at reglerne er som 

de altid har været. Ingen medbragt mad eller drikkevarer i Cafeens åbningstid. Indstilling til Sports- 

og Kulturprisen, der tages stilling på frokostmødet tirsdag. 

 

Næste ordinære møde: torsdag den 2. februar 2017. 

 

Punkter til dagsorden: 2020 plan, prognoser. 

Gennemgang af organisation 

 

Referent: Kate 


