
Referat fra brugerrådsmøde 2. februar 2023. 

Tilstede: Nadias Langhoff, Hanne Berthelsen, Laila Svane Andersen, Bo Bjørn Nielsen, Jutta Hørlyck, Arne Kindler, ole 

Larsen, Nikolaj Riber. 

Fraværende Jytte Zaar 

Mødeleder: Jutta Hørlyck. 

1. Formel godkendelse af referat fra 5. januar 2023: godkendt. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper: Teknik og De kreative afventes. 

3. Skal der arbejdes på at der kommer en medleder på holdene: Ja, dette tages op på Temamøderne. Der kan 

skrives ud til Aktivitetslederne på forhånd. Hanne Berthelsen ser på, hvilke skrivelser der findes, skal de 

redigeres? 

4. Er der nogle af udvalgene der skal styrkes?: PR-gruppen har været heldig at få Jan Straby med på Væveren. 

Linda Remfeldt på foldere og hjemmeside. Søren Remfeldt på hjemmeside. Ole Larsen er i gang med ny 

hjemmeside. Mangler der folk i Festudvalget? 

5. Livredder til Svømmehold. Hollænderhallen kan ikke stille nogen: holdene klarer sig internt ved at bytte 

rundt. 

6. Opsamling efter besøg på Grønnegadecentret: meget aktivt Hus med mange arrangementer. Fredagsbar på 

eftermiddage, 1 gang om måneden med spisning (Tapas). Tiltag til at få nye ind i Huset, PR rettet mod yngre. 

Borgere fra andre Kommuner velkomne. Strategimøder. 

7. Møde om Pixibog: mødet holdes 13. februar kl. 11, Arne kindler, Laila Svane Andersen meldte sig foreløbig., 

men der er plads til flere. Bogen ses igennem for rettelser. 

8. Sprit i Motionen. Forslag om ophør af overfladedesinfektion?: stadig sprit til hænderne, men ikke til aftørring 

af overflader Skrives på skærmen. 

9. Årsmøde, annoncering, kandidater mm.: 20 april kl. 13.30. Annonceres alle vegne. På valg er Jutta, Ole og 

Jytte samt suppleanterne Nadia og Bo. Der opfordres til at kandidater melder sig. 

10. Projekter og idéer til fundraising, bilag vedlagt Agendaen: Jutta gennemgik listen, hvilke emner kan søges 

samlet. Vi skal mødes for at prioritere og pulje ansøgningerne.  

11. Information fra Hanne Berthelsen:  

 Kedelhuser færdigt. Mangler nye LED foran Information og trapper. 

 Mangler: Strandparken kigger på flugtvej ved Festsalen. Strandparken dækker cykelstativer. 

 Politiforedrag, som Aktivitetshuset har arrangeret, forløb rigtig godt ca. 50 deltog. Politiet vil gerne 

gentage efter behov. 

 El-lade-stander: 2 p-pladser, men ikke et krav, at de kun er for elbiler. 

 Nye grupper undervejs: Repair-café, PC-hjælp, Digital Senior.  

12. Eventuelt: intet. 

 

Næste møde: 2. marts kl. 9 – 10.30, mødeleder Jytte? 

Punkter til næste møde: 

Medlemmer med relation til Aktivitetshuset, fra andre kommuner? 

Hvordan tager vi bedst muligt imod nye og hvor ofte? 

Statistik, hvor ofte og hvor mange 

Hvad går vi videre med fra besøget på Grønnegadecentret? 

PR for yngre. 

Punkter til indlæg i Væveren, deadline 30/4 2023. 

Referent: Kate Nielsen 


