
Referat fra Brugerrådsmøde 1. september 2922. 

Tilstede: Arne Kindler, Leise Svane Andersen, Nicolaj Riber, Jutta Hørlyck, Hanne Berthelsen, Bo Bjørn 

Nielsen, Ole Larsen, Jytte Zaar, Nadia Langhoff. 

Mødeleder: Arne Kindler. 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

2. Referat fra 11. august: godkendt. 

3. Mødeleder / dagsorden udarbejdelse: en del debat, ikke alle ønsker at deltage som mødeleder. 

Arne Kindler tilbød al sin hjælp. Man blev enige om at Arne og Jutta påtager sig hvervet i 

samarbejde med Hanne. Mødedatoer fremgår af pkt. 14 i dagsordenen. 

4. Detalje planlægning af Aktivitetsledermøde 8. sep.: Bilag 1.9,22 blev gennemgået. Hanne 

udarbejder bordkort. Medlemslister og bookinglister omdeles, der fortælles hvordan disse skal 

udfyldes. Der blev prioriteret at blot 1 leder beretter om holdet., da der i dag er 40 tilmeldt.  

5. Forebyggende hjemmebesøg / Kommunens sundhedspolitik: Der skal sikres at alle for tilbuddet. 

Hvad er alderen? Nicolaj undersøger.  

6. Godkendelse af folder: Pixibog blev omdelt, tages med på mødet 6. okt., sammen med øvrige 

foldere. 

7. Cykelparkering: BR er opmærksom på problemet. Leise, Jutta, Nadia og Hanne arbejder videre med 

det. Der efterlyses møde om samarbejde med afd. 9, måske 3/10, Nadia undersøger. Jutta svarer 

på Winnies klage. 

8. Tilbagemelding fra Temagrupper: møderne skal afholdes inden uge 40. De kreative mødes 22/9, 

Motion 1/9, Køkken 2/9, Musik 29/9, 3 grupper er ikke afklaret. 

9. Økonomi: Vennerne har givet tilsagn om ½ bus til inspirationstur, BR betaler resten. Der afventes 

stadig accept fra Aktivitetshuset Bakkegården, så arrangementet udskydes til foråret, så der skal 

findes ny dato, forslag om 24/4 2023. 

10. Tilbagemelding fra FOU: Jutta meddelte, føler sig lidt malplaceret, men holder ved. Sag med 

Boldklubben kører videre. Arne meddelte, Ældrerådet mødes i morgen 2/9. 

11. Kommunalt budgetmøde 17/8: ikke mange deltog, flest fra partierne. Der forventes store 

besparelser. 

12. Gennemgang af statusliste: Temagrupperne er i gang. Afskærmning af terrasse og Café, man 

koncentrerer sig om ventilation i Spinningsrum indtil videre. Inspirationsturen flyttes til foråret. 

Samarbejde med Strandparken afd. 9, ønske om goddag møde om samarbejde og cykelparkering. 

Grejet fra Enggården er afhentet. Julearrangementet med gaver og hygge: Ældre Sagen har et 

julemøde i december. Nadia forelægger det for Arrangementsgruppen. Folder til ensomme: er 

udarbejdet. Justering af Pixibog kommer på næste møde. Cykelparkering er i gang. Besøg af 

Borgerrådgiver: Hanne har kontakt, der er interesse. Oprydningsdagen skubbes til bedre tider. 

13. Eventuelt: Sundhedsdagen 15/9 er alternativt tilbud til Hjemmebesøg, dagen er programsat, hele 

Huset kommer i spil, det er et tilbud til alle. Ole Larsen trækker sig for den aktive del af BR på grund 

af sygdom, det samme sker for Jytte Zaar indtil videre. 

14. Kommende møder: afbud fra Jytte og Ole, Jutta mødeleder 6/10, Arne hjælper. Husk input til 

Væveren inden 30/10.  

Næste møde 6 oktober kl. 10  

Referent: Kate Nielsen   



 


