
Referat fra Brugerrådsmøde 4. april 2019. 

Tilstede: John Sørensen, Evald Andersen, Jutta Hørlyck, Ole Larsen, Allan Holst, Jeanet Barth, Dan 

Nedensgaard, Hanne Berthelsen. 

Mødeleder: John Sørensen. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/ John: Go-run 18 tilmeldte, 15 stillede til start. 

Bankospillet, god stemning, stor succes. 

2. Godkendelse af referat fra 7. marts 2019: Godkendes med følgende præcisering: vedrørende In-

door cykling søges restbeløbet hos Aktivitetshusets Venner, Brugerrådet betaler lydisolering m.v.  

3. Årsmødet: der bliver kampvalg, stemmesedler er udarbejdet. Der er 7 kandidater: Jeanet Barth, 

Dan Nedensgaard, Jytte Zaar, Kirsten Værgmann, Tove Blåbjerg, Wiebke Zickert og Egon Nielsen og 

Christian Petersen. Dirigent er Lena, som John tager møde med senere på dagen. Kandidaterne 

indkaldes til møde mandag 7/4 kl. 10 til orientering og spørgsmål sammen med Hanne, Dan og 

John. 

4. Målgruppe, fleksjobbere?: punktet udgår i dag og behandles på et selvstændigt møde mandag den 

7/4 kl. 11. 

5. Bank: Skal Brugerrådet og Vennerne have fælleskonto: begge konti er til fordel for Huset, 

Brugerrådets bruges til fornyelser og renovering i Huset, Vennernes bruges til Aktiviteterne. 

Enighed om at kontiene lægges sammen, Vennerne står for administrationen. Brugerrådets konto 

ophører, det årlige gebyr spares. 

6. Tilbagemelding fra grupper: Motionen kører fint, flest brugere om formiddagen. Kommunen 

bruger lokalet 3 eftermiddage om ugen. In-door cykling finder sted i det tidligere VIP lokale. 

Cyklerne kommer 15/4, spejle er bestilt. Der kommer en professionel instruktør, der skal undervise 

vores instruktører. Hello Kitchen 9/4 er et nyt samarbejde med 6. klasse på Dragør Skole og vores 

køkkenhold om madlavning til mange og værtskab. Arrangementsgruppen har møde 12/4, hvor 

man tilrettelægger efterårssæsonen. Foredrag med Bubber  ”om positivitet og livsglæde” til 

september i samarbejde med AOF. Besøgsmodtagegruppen Vibeke, Irene, Peter og John tog imod 

gæster fra Frankrig og viste rundt, meget vellykket. Der kommer svenskere fra Malmø senere på 

måneden. Konflikter på holdene skal løses hurtigst muligt. Man tager dialog med parterne. 

7. Inspirationstur for aktivitetsledere 14/5: Dan har arrangeret en tur til Esbjerg, som kun kunne 

modtage denne dag i maj. Karlslunde kro er blevet prøvesmagt, ikke succes. Dan får frie hænder til 

at finde på indenfor budgettet. 

8. Lokaler: Støj i caféen, akustikforbedring i juni måned. I ”Det Kreative” skal der laves lys og akustik. 

Endvidere ny belysning i M4, som skal være VIP lokale. Glasværkstedet har modtaget litografier af 

Brylle, der skal købes remmer. Strandparken vil gerne lave ny ventilation i hele Motionen til mange 

tusind kroner, der foreslås, at man bruger det eksisterende, samt nyt i badeværelserne, det kan 

gøres lang billigere.  

9. Orientering fra Hanne: John Hald er ny driftsleder i Strandparken, Hanne håber der ikke skal 

begyndes forfra. Ny ovn i caféen, ny tørretumbler i kælderen.. Der er kommet ny chef på rådhuset 

Tina Roikjer Køtter, møde med Brugerrådet efter Årsmødet. Vedrørende bordene i salen, der er 

nogle der skal repareres, der skal sættes et opslag op om, hvordan de skal behandles og sættes til 

side. Svømmehallen: der er endnu ikke taget stilling til, hvilke tider vi kan få, derefter vil man se på 



bassinprøver. Der blev foreslået, at vi udover Veluxfonden også søger Trygfonden om donationer.  

Hanne indkalder til ”Vægtermøde” med folkene, der står for at kontrollere at Huset er lukket om 

aftenen. 

Eventuelt: parkeringsproblemerne blev drøftet. Også villavejene lider under vores problemer.  

 

Referent: Kate Nielsen 

 

Datoer: 

Årsmøde 10/4 kl. 13 

16/4 billetsalg til skovturene 

17/4 besøg fra Sverige 

Inspirationstur til Esbjerg 14/5 

Næste Brugerrådsmøde 16/5 kl. 8.30 – 10.30 i M4. Mødeleder Jutta 

Ældredialogmøde 21/5 i Hollænderhallen 

Aktivitetsledermøde 22/5 kl. 11 

Hanne ferie 23/4 – 12/5 

Huset er lukket på helligdage, 1. maj og 31. maj og 5. juni 

 


