Referat fra Brugerrådsmøde 7. december 2017.
Tilstede: Evald Andersen, Poul Rasmussen, Jutta Hørlyck, John Sørensen, Poul Erik Gjerka, Hanne
Berthelsen.
Fraværende: Peter Læssøe, Lisbeth Mariegaard, Dan Nedensgaard.
Mødeleder: Poul Erik Gjerka.
1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset i november måned: artikel i Politikken om Mindbooster i
Dragør. Poul Erik forespurgte til stilladser ved huset, disse tages nu ned, kun endefacaderne i
beboelseshusene er blevet ordnet efter ønske fra beboerne.
2. Godkendelse af referat fra 8/11: godkendt.
3. Orientering fra aktivitetsgrupperne:
Spillegruppen: Evald orienterede fra mødet, ikke alle mødte op. Planer om en Spilledag først i det
nye år. Bankospil vil Støtteforeningen stå for, måske 18/3, dato ok. Køb af gevinster, formentlig
gavekort. Der kan medbringes kaffe eller købes øl og vand. Der arbejdes videre med det hele.
Køkken: Hanne orienterede, der afholdes ofte møder med lederne af køkkenskriverne, som giver et
godt udbytte. Der foreslås en artikel i Væveren om brug af køkkenet.
Studiekredse: John har besøgt samtlige grupper, indkalder til møde i det nye år.
Motionen: Hanne udarbejder på skrift en introduktion til brug af huset, som kan læses på
Conventus, når man melder sig ind.
4. Orientering fra udvalgene:
Tilbagemelding fra Informationens møde: 17 personer mødte op til jule/nytårsmøde. Man
drøftede ny lukketid; da det er svært at nå at aflevere kassen i caféen, inden der lukkes der.
Lukketid kl. 14.30, når det er annonceret i Væveren for marts måned. Et dobbelt glasskab bruges
som butik, logo skal flyttes. Der gives 10 % til Vennerne ved salg.
Festudvalg: intet møde.
5. Besøg fra Japan: der har været 2 besøg, et med plejepersonale og et med politikere.
Besøgsmodtagegruppen skal suppleres. Ingen yderligere besøg før til marts.
6. Tilbagemelding fra undervisning i Conventus, hjemmeside m.m.: alle tilmeldte har gennemgået
kurset. Der skal opfordres om tilmelding til nye kurser på Aktivitetsledermødet i maj.
7. Ny kommunalbestyrelse-repræsentant: det bliver Allan Holst. Hanne sørger for at han modtager
mødedatoer for det nye år. Peter Læssøe inviteres til Nytårskuren 3. januar kl. 12.30.
8. Hvordan er de frivillige forsikret, mens de er i Aktivitetshuset: intet nyt, man afventer svar fra
kommunen.
9. Eventuelt:
Foto af aktivitetslederne til ”anegalleri”? Det er en stor opgave. Poul foreligger det for
fotogruppen, om der er nogen der kan påtage sig opgaven
Konference om Ældre og ensomhed: Bibliotekerne havde taget initiativet til projektet. Ved
fremlæggelsen, blev Aktivitetshuset nævnt, som det gode eksempel af lykkeforsker Meik Viking.
01010101 Dit digitale liv: Teknikdag i samarbejde med Biblioteket og Borgerservice om
selvbetjening på nettet 23. januar. Afholdes i festsalen.

Akustik og lys: tilbud indhentes, man går i gang i salen mellem jul og nytår, resten kommer når der
er penge. Der indkøbes velourgardiner til ”Det kreative”.
Evt. nyt om lokale legater: mødet er udskudt. Besøgsvenner, arrangementsgruppe, syhold og Alsang modtager fra Bøge Andersens legat. Leise Neel Walløes legat er endnu ikke offentliggjort.
Nytårskur 3/1 2018. Brugerrådsmøde kl. 11.30, frokost kl. 12.30.
Seniormøde for 75-årige(tidl. Forebyggende hjemmebesøg): dato kommer. Husk transport, måske
flextrafik.
Knogletræning foreslået som oplæg til KL sundhedskonference
Artikel i Politikken d. 9.12.2017 om Mindbooster. (4 sider)
Veluxfonden ønsker at afholde foredrag, hvad de kan give penge til, Brugerrådet inviterer.
Næste møde 3/1 kl. 11.30, derefter frokost. Møde i februar bliver torsdag den 1. februar.
Referent: Kate Nielsen
Emner til kommende møder:
 Aktivitetsledere: definition af, hvem er aktivitetsleder / hvordan man er aktivitetsleder.
 Opdatering af vision, mål, SWOT o.a.
 Ændring af vedtægter
 Udarbejde 2020 plan
 Udvidelse af Besøgsmodtagegruppen

