
Referat fra Brugerrådet 3. januar 2019. 

Tilstede: Evald Andersen, John Sørensen, Juttas Hørlyck, Dan Nedensgaard, Ole Larsen, Hanne Berthelsen. 

Afbud: Allan Holst. 

Fraværende: Jeanet Barth. 

Mødeleder: Evald Andersen. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/ Evald: fin juleudsmykning. Godt besøg i caféen. Tak til 

alle frivillige. 

2. Godkendelse af referat fra 6. december 2018: godkendt. 

3. Budget 2019 – 22: regnskabet blev omdelt og Hanne kommenterede. 

4. Forberede årsmøde, John er mødeleder, på valg er Evald, Dan, Jeanet og 1 suppleant, kandidater, 

dirigent: årsmødet er 10. april kl. 13. Evald ønsker ikke genvalg, Dan overvejer, der skal endvidere 

vælges 2 suppleanter. Ifølge vedtægterne skal man være aktiv bruger af Aktivitetshuset for at stille 

op. Hanne spørger Benny eller Ole om dirigentposten. BR prøver at finde kandidater. Man drøftede 

et forslag om en kandidat fra hver temagruppe, hvis det kan lade sig gøre. Der indledes med en 

sang, Hanne spørger Jon om at spille til. Der serveres øl og vand under stemmeoptælling.  

5. Opsamling: PR-gruppen har møde 14/1. Der efterlyses en person til Hjemmeside og Infoskærm. 

Motion er omdøbt til Styrketræning. Ny aktivitet er Spinning, Lene juhl er instruktør, der indkøbes 

10 cykler, kælderen gøres i stand. Tilmelding i Informationen, kort film på Infoskærmen. Endnu en 

ny aktivitet er GO-Run, instruktør Mie. Der skal udarbejdes indlæg til Væveren og Infoskærm. Der 

er også tanker om et hold med Damegymnastik. 

6. Orientering v. Hanne: Før jul var der rod i det nye køkken, opvaskemaskinen var ødelagt m.m., så 

nu er der sat lås på, nøglen forefindes hos Hanne Berthelsen, endvidere har Hanne møde med 

Strandparken den 4/1 om parkeringspladser. Besøg i Bakkehuset, Vedbæk 17/1 kl. 11. Afgang fra 

Aktivitetshuset kl. 10, Ole og Evald lægger bil til, vi bliver 8. Der overrækkes vin og PR-materiale. 

7. Ny Pixi: bogen blev omdelt. Vedtægterne er tilføjet. Der vil hen ad vejen være ændringer eller 

tilføjelser.  

8. Eventuelt: Infomøde for nye brugere 9/1 kl. 13, annonceret i Dragør Nyt. Alle pensionister 63+ kan 

deltage i Aktivitetshuset, dette sættes på Infoskærmen.  Morgensangen før jul, var et hit, 1000 tak 

til Jon.  

 

Næste Brugerrådsmøde: 7. februar 2019 kl. 8.30 – 10.30. Mødeleder Hanne. 

 

Referent: Kate Nielsen 

 

Efter mødet var der dejlig frokost fra Caféen, hvor alle ønskede hinanden godt nytår. 


