
Referat fra Brugerrådsmøde 3. september 2020. 

Tilstede: Hanne Berthelsen, Jutta Hørlyck, John Sørensen, Jytte zaar, Nicolaj Riber. 

På teams: Ole Larsen 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: meget liv, lidt som førhen. Grillfest med god stemning. 

2. Godkendelse af referat fra 6. august: godkendt. Der er høring om organisationsændring i 

kommunen. Hvis det bliver godkendt hedder direktøren for vores område Mads Leth Petersen, som 

dermed bliver direktør for Social og Sundhed samt Plan og Teknik. 

3. Årsmødet 9. september: der efterlyses kandidater, brug gerne mund til mund metoden. 2 

suppleanter vælges for ½ år, 4 kandidater vælges for 1½år. Ordstyrer Leif Ingersholm skal have 

besked om dette. 

4. Tilbagemelding fra Temagrupper, Udvalg, Redaktioner (tilgængelighed), Informationen, og andre. 

Festudvalg (efterårsfest aflyst). Arrangementsgruppen:  efterårets arrangementer er på plads, der 

bliver måske en koncert i december måned. Køkkenmøde: man aftalte, hvor mange der må være 

tilstede, samt rengøring. Briefing efter 2 måneder. Festudvalg: Efterårsfesten tages op i det nye år. 

Informationen: Ældre Sagen kun tilstede 2 dage om ugen. Note tilføjet efterfølgende(Dette har de 

imidlertid trukket tilbage og vil fra oktober gerne sidde der som de har gjort hidtil)  

Ældrerådet, Handicaprådet, Høre-netværk, samt Borgerservice forespørges, om de vil gøre brug af 

pladsen til Information. Der sendes en formel henvendelse, udarbejdet af Hanne, Jutta og Nicolaj til 

Borgerservice. Redaktioner: der skal igen søges en ny person. Ifølge et EU-direktiv skal 

Hjemmesider gøres mere tilgængelig for personer med handicap. Ole Larsen og Carl-Henrik Coakley 

arbejder med Husets hjemmeside. 

5. Skovture: 2 ture blev en realitet, den 15. til Skjoldenæsholm og den 17. til Falkonergården. Kæmpe 

arbejde for at få det på plads. 

6. Seniormøde: 30. september kl. 14, mail udsendt om forebyggende hjemmebesøg til dem det 

omhandler, samtidig er det Husets Infomøde med rundvisning. Der skal gives besked til Aktivitets-

lederne. 

7. Grupper der begynder i Huset igen og hvordan: Motionen: lukkede grupper starter i gymnastiksal 

og Kedelhuset, kun 10 personer i gymnastiksalen. Spinninghold flyttes til gymnastiksalen som 

forsøg på lørdage. Alsangsholdet deles i 3 grupper, der kan være 30 personer i salen med 2 meters 

afstand. Kortspillerne er i fuld gang. Der kan kun være få personer i de små lokaler. 

8. Caféen, afvikling af større arrangementer. Personale-nyt: Jessica er nyansat pr. 1. oktober på 15 

timer. Caféens julebuffet er aflyst. Salg af Mortensand i caféen til kun 30 personer, resten bliver 

TakeAway. Vedrørende grillfesten skal der informeres bedre om billet til kaffe og kage næste gang. 

9. Meddelelser fra Hanne, orientering om Kedelhuset: forhandling om huslejen er stadig i gang. Der 

har været en udfordring vedr. borger i forløbsprogram, der ikke kunne træne på den planlagte tid 

om eftermiddagen pga sygdommen. Hun følte sig indirekte chikaneret. 

Der er en del trængsel om formiddagen i motionen og holdet henstiller til at forløbsprogrammer så 

vidt muligt træner efter kl. 12.  Hanne tager en snak med Charlotte. 

10. Eventuelt: der blev fortalt, at der er kommet et nyt Frivillighus i Lokalarkivet, dvs. mødelokaler for 

grupper og foreninger mv.  

Spejderne søger stadig penge til deres nye hus. 



 

Næste møde er det konstituerende møde: 8. oktober kl. 9, mødeleder Nicolaj Riber. 

Punkter til Dagsorden modtages gerne. 

 

Referent: Kate Nielsen   


