
Referat fra Brugerrådsmøde 5. marts 2020. 

Tilstede: Ole Larsen, Egon Nielsen, Hanne Berthelsen, Jutta Hørlyck. 

Fraværende: Jytte Zaar, John Sørensen, Christian Petersen, Tove Blaaberg, Allan Holst. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: god stemning, heftig aktivitet. 

2. Godkendelse af referat: godkendt. Dette pkt udelades fremover, hvis der ikke har været indsigelser 

indenfor 8 dage, efter udsendelse af referat. 

3. Høringssvar budgetspareforslag, frist 13/3: Underskud på 24 mill. Sundhed og Omsorg har store 

udgifter til vikarer, dette er gældende for hele landet, da der mangler ”varme hænder”. 

Underskuddet er yderligere på 20 mill. I 2020, samt 13 mill. I udligning. Et af spareforslagene er 

brugerbetaling 750 kr. om året. Brugerrådet udfærdiger høringssvar.  

4. Evaluering af personer i fleksjobs brug af Huset: det er ingen stor udfordring, så det løser vi gerne. 

5. Tilbagemelding fra Temagrupper: Jytte Zaar arrangerer busture for personer der trænger til at 

komme ud hjemmefra. Der er lavet oplæg til Hjemmeplejen og Besøgsvennerne. Opstart til april. 

Der er allerede to der har meldt sig. 

Redaktioner: Velkommen til Jane Als, der har meldt sig til salg af annoncer til Væveren. 

Sundhed og Velvære: foredrag om Kost og Livet 18/3 kl. 13. Bevar mobiliteten 7/4. Sundhedsdag 

27/5, Patientforeninger inviteres til at deltage. Hospitalsklovn 19/5 kl. 11 – 14 Gnist, glæde og gejst. 

Arrangementsgr.: søndagscafé 22/3 samt 19/4 begge kl. 14, arrangement i samarbejde med AOF 

12/5 kl. 19 Lune Carlsen. Vinsmagning 2/6 kl. 17. 

6. Evaluering af PR udvalgets dialog med Brugerrådet: Møde med PR udvalget ændres til 12/5 kl. 14. 

7. Evaluering af Infomøde: rigtigt godt møde, fin rundvisning, små grupper. Man enedes om at det 

skal være sådan fremover 2 gange om året i september og januar. Seniormødet må lægges på et 

andet tidspunkt. 

8. Planlægning af Årsmødet: John Sørensen er mødeleder. Kandidatliste opsættes 3 uger før. Der skal 

vælges 3 nye, plus 2 suppleanter. Egon indtræder for 1 år. Vedtaget kun 1 kryds på stemmesedlen. 

9. Vedtægter. Skal der rykkes ved, hvor længe man kan sidde i Brugerrådet eller skal vi lade 

”vælgerne” bestemme? Udsættes til næste møde. 

10. Ansøgt Center for frivillig socialt arbejde om 5 kurser: det blev Skab gnist, gejst og livsglæde, som 

afholdes 19/5 fra kl. 11 – 14. Vi inviterer i første omgang Brugerråd, informationen og 

aktivitetsledere. Der er plads til 30 deltagere. 

11. Skal vi arrangere inspirationstur for Aktivitetslederne? Enighed om at det er en god idé, Jytte Zaar 

vil gerne arrangerer.  Forslag om september måned. 

12. Meddelelser fra Hanne: Byggesager næsten på plads, kun småting, der skal ske en årsgennemgang 

til efteråret. Kedelhuset er status quo. Der bliver 4 skovture for pensionister i foråret, alle med 

frokost og kaffe. Turene gennemføres ved minimum 45 personer på hver tur. Man kan kun deltage 

på 1 tur. Handicapforeningen har har fået tilbuddet om at komme med input til handicapegnede 

ture, men ikke reageret. Brandeftersyn har fundet sted, men ingen bemærkninger. Virus: Vi følger 

Sundhedsstyrelsen og KL´s råd og retningslinier. alle dørhåndtag sprittes af, medbring gerne selv 

håndsprit. Pas på hinanden, host ind i ærmet, vask hænder grundigt ofte. Respekter, hvis du har 

været i de kritiske lande at du ikke kommer i Aktivitetshuset 14 dage efter hjemkomst. Der vil 

løbende blive annonceret med retningslinier og forholdsregler.   Brugerrådet fra Hvidovre har 



meldt sin ankomst 24/4. Besøg fra Frankrig 22/4. 2 kvindelige studerende fra DTU har været på 

besøg i køkkenet hos Laurits. De er i gang med en opgave om arbejdsgange og køkkenredskaber, 

Besøget var meget vellykket, og bliver gentaget, når de har resultat på deres opgave. 

13. Eventuelt: Strukturprojektet finder sted i Hollænderhallen 23/3.  

Man drøftede om det var en idé at vi  tog kontakt med Universiteter om gensidig hjælp til bl.a PR 

og Marketing. 

Næste møde: 2. april, John er mødeleder + Årsmødet.   Referent: Kate Nielsen 


