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1.

Hvad har været unikt i Aktivitetshuset den seneste måned / opfølgning:
Evald roste Inspirationsturen til Skælskør. Flot Aktivitetshus med dygtig
ledelse. Meget lig vores eget hus, men en del aktiviteter, der fint kunne
indføres i vores hus, såsom guld- og sølvsmedje, bankospil m/ køb af
gevinster, spisning af varm mad lørdag / søndag

2.

Godkendelse af referat fra 4. maj 2017
Godkendt.

3.

Danseholdet ansøger om 10.000 kr. til drikkevarer til deres afslutning:
Ansøgningen blev afvist, Evald sender svar til Danseholdet. Opfriskning af
regelsæt for Brugerrådets konto på næste møde.

4.

Tilbagemelding fra aktivitetsledermødet den 17. maj 2017:
Fin præsentation af nye aktivitetsledere. God idé med madbilletter. Interesse
for undervisning i husets forskellige Av-udstyr samt Conventus. De
interesserede ledere skrev sig på lister, som var omdelt på bordene.
Brugerrådet nedsatte en gruppe, der skal gå videre med undervisningen. Det
blev Lisbeth, Jutta og John. Brugerundersøgelsen blev godt modtaget, gerne
stilet mere personligt. Ole Larsen berettede flot om PR-udvalget. Bedre
uddeling af vin, så man er sikker på at alle får. Ros til oprydningen, meget
effektiv.

Deadline

Ansvarlig

Snarest

Evald
Hanne
(agenda)

snarest

John, Jutta
Lisbet
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5.

6.

7.

Opfølgning på inspirationsturen den 23. maj 2017:
Som Evald fortalte i indledningen var det en rigtig god dag. Meget kunne man
tage med sig til vores hus. Stenslibning gerne flere og nyere maskiner.
Oprettelse af butik med salg af ting der laves i huset., dette er op til
aktivitetslederne om dette ønskes. Behandles i ”guldkornsgruppen”, der skal
findes lokale.
Meddelelser:
o Nybygning og opsætning af køkken kører planmæssigt. Indvielse når
det står færdigt.
o Kommunens skovture er i fuld gang, alle afholdes uanset
deltagerantal.
o Motionen er åbent kl. 8 til 12 i sommer.
o 30.000 kr. er modtaget fra Veluxfonden til etablering af
glasværkstedet. Man prøver at se, hvor meget man kan få for
pengene.
o Ny Cd-afspiller i motionen.
o Sophie Løhde aflægger besøg i huset den 21. juni.
o Hanne har været på inspirationsbesøg i Roskilde på et aktivitets /
værested og kulturhus for alle aldersklasser.
o Arbejdsløse kunne få morgenmad i huset.
o Midt i trykningen af Væveren gik kopimaskinen ned, skal formentlig
udskiftes. Forsinkelsen meldes ud på hjemmesiden.

snarest

Evald, John,
Lisbeth

Hanne

Gennemgang af diverse udvalg:
Man fordelte en person fra Brugerrådet til hvert udvalg.
o PR-udvalg (redaktioner, hjemmeside, infoboard, Væveren ): Dan
Nedensgaard
o Arrangementsgruppen: Poul Erik Gjerka
o Festudvalget: Poul Rasmussen
o Besøgsgruppen: Lisbeth Mariegaard
o ”Guldkornsgruppen”, tænketanken: Evald Andersen, Lisbeth
Mariegaard, John Sørensen
o Sundhed og Velvære: Jutta Hørlyck
o Aktivitetsudvalg (sætte nye ledere i gang) Ældremøde, FOU:
Brugerrådet.
Aktivitetsledermøder fremover:
kreative
teknik
motion
andet
Jutta
Poul
Evald
Hanne
Udvalgspersonerne spørger i grupperne om disse stadig ønsker at forblive i
gruppen.

8.

Genbesøg hos Rudersdal:
Interesse fra Brugerrådet: Hanne sender forslag om datoer, den 29/8 eller 6/9

Hanne
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9.

Eventuelt:
o Ældrerådsvalg bliver brevstemmevalg, behandles i kommunen 8/6,
kan træde i kraft fra 1/11 2017.
o Forslag om at inviterer de usynlige medarbejdere, dvs. rengøring i
motionen, blomstervandere, lukkepersoner og lignende med til det
årlige Aktivitetsledermøde. Alle synes det var en god idé.
o Flemming Kiel er altid vaks til at sætte stole op.
o Opfordring til at gøre brug af orkesteret.
o Guldkornene sorteres af gruppen, hvorefter Brugerrådet tager stilling
til, hvad der kan/skal gennemføres.
o Dan vil gerne have en medhjælper til Frivillig Fredag i august. John
meldte sig.

Næste møde: 3. august 2017
Punkter til dagsorden:
Brugerrådets konto
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