
Referat fra Brugerrådsmøde 9. november 2016. 

Afbud: Peter Tversted. 

Mødeleder: Dan Nedensgaard. 

1. Godkendelse af referat fra 3. oktober 2016: godkendt. 

2. Orientering fra diverse møder: Besøgsmodtagegruppen: besøg fra Sverige sidst på måneden, i dag 

besøg fra Halsnæs kommune. Redaktionerne: Væveren næsten klar til trykning i næste uge.  Carl-

Henrik Coakley klarer der alene, da Jørgen Andersen trækker sig. Man ser sig om efter en ny, da det 

er vigtigt at der er to på posten. Hjemmesiden: der drøftes et nyt layout. Informationen: meget 

travlt både med parkering og salg af varer. Modtaget legatpenge til køb af ny computer. Poul 

sender link til Hanne. Festudvalget: efterårsfesten på plads, billetter næsten udsolgt. 

Arrangementsgruppen: 36 billetter solgt til søndagscafé. Vinsmagning 6/12, forårets program er på 

plads. Visionsmøde: arbejdspapir findes, hvordan formidles det videre og til hvem. Gruppen indkaldes: 

Lisbeth, Peter L. Hanne og Peter T. Møde med Thyra: enighed om nyt møde, men BR mere forberedt, gerne 

et formål med mødet. Hanne finder dato i februar, BR holder formøde i januar. Vallensbæk: rigtig god tur, 

meget inspirerende, Ole sender tak. Hanne undersøger huse i Roskilde, Bakkehuset, evt. Ishøj med EDB, eller 

andre med EDB, for dem der har den interesse. BR gerne primusmotor. Ældremøde: Lisbeth, Peter L., Hanne, 

Nadia, og Ole deltager, mødet holdes på Enggården 14/11 kl. 13, Hanne sørger for tilmelding. Juleaften: der 

er taget initiativ til at arrangere juleaften i Aktivitetshuset.  

3. Inspirationstur for aktivitetsledere: Skelskør, Rådmandscenter i Slagelse kommune, Dan påtager sig 

arrangementet, dato er sat til 9/5 2017. 

4. Formen på aktivitetsledermøderne: tages op på andet møde. 

5. Tilbagemelding fra Mindbooster: 11 har deltaget i 5 uger, alle er gået til den, og har haft fremgang. Vil gerne 

køre videre og danne nye grupper til foråret.  

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. Brugerundersøgelse af aktivitetslederne: Hanne, Dan, Peter L. og Poul 

danner gruppe. 

7. Definer politik, om vi må have hunde med til en aktivitet: Brugerrådet er enige om, at hunde ikke har 

adgang. Indlæg til Væveren. Ole. 

8. Eventuelt: Drivhuset skal rives ned, ønsker bedre dialog med Afd. 9. Huset navn tages op på næste møde. 

Definition på udvalg tages op på mødet om visioner. 

 

Næste møde i BR torsdag den 1. december 2015 kl. 8.15 

Punkter til dagsorden:  

Formen på aktivitetsledermøderne. 

Husets navn 

 

Referent: Kate   


