
 
Notat fra Brugerrådsmøde på Teams 4.2. 

   

Tilstede: Jytte, Ole, John, og Nicolaj 

Afbud Jutta og Kate. 

Notatskriver og mødeleder Hanne 

 

Notat fra sidste møde godkendt. 

 

Foreløbigt regnskab 2020. Aktivitetshuset har et forventet underskud på caféen men det dækkes 

ind af de øvrige områder, så vi kommer ud med et plus på 27.041, som bedes overført til 2021.  

Tak til Vennerne som har været med til at give aktiviteterne nogle gode redskaber at arbejde med. 

 

Budget for 2021 er uden væsentlige ændringer i forhold til 2020 budgettet. 

 

Årsmøde måske: Årsmøde annonceres i Væveren, som det skal ifølge vedtægterne, men uden dato. 

Alles valgperiode på 2 år er nu overskredet. For ikke at få en total udskiftning af Brugerrådet bliver 

de der netop har rundet 2 år, 1 år længere. Det gælder Jytte. Vi har i forvejen nogle udfordringer, da 

der har været et stort frafald i Brugerrådet. 

Det betyder at følgende er på valg: 

 

Jutta genopstiller 

Ole genopstiller 

John ønsker ikke genopstilling 

Egons plads 

Christians plads 

Toves plads 

 

Opstilling af pakkepostskabe. Beslutningen udsættes til vi mødes fysisk igen. Instruktørtøj. 

Instruktører i motionsafdelingen der skal være nemme at spotte får T-shirt og eller Jakke. 

 

Evt. 

Når vi igen må mødes skrives mail til alle at huset er åbent. Samt at vi beder aktivitetslederen 

kommunikere med deres hold om hvornår de skal mødes og giver besked til informationen om dato 

for opstart. Der skal stadig sprittes af og bæres mundbind på fællesarealer. 

Vi sætter flag op, byder velkommen på skærme m.m. og blomster rundt i huset. Jytte giver gerne en 

hånd. 

 

Lydavisen har haft en del udfordringer med deres IT. Ole er i færd med at installere deres program 

på en anden pc for at se om det kan afhjælpe deres problemer. Det program de benytter er ved at 

udgå og på lang sigt skal der nok et andet til. Men her og nu håber vi på at Ole har en løsning. 

 



Spejderhytten søger fortsat midler. 

Når den engang står færdig, må vi gerne benytte lokaler og udendørsfacilteter. 

Vi vil gerne se om der kan dannes en gruppe seniorspejdere fra huset. Det vil være en god udendørs 

aktivitet med stor mulighed for at samarbejde med juniorspejderne. Og vi dermed kan hjælpe med 

en ansøgning til fonde. Hanne går videre med dette. 
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