
Referat fra Brugerrådsmøde 6. februars 2020. 

Tilstede: Allan Holst, John Sørensen, Egon Nielsen, Jutta Hørlyck, Jytte Zaar, Hanne Berthelsen. 

Fraværende: Tove Blaaberg, Ole Larsen, Christian Petersen. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: huset er helt igennem unikt. Godkendelse af referat fra 16. 

januar 2020: godkendt. 

2. Regnskab 2019: viser et overskud på 170 kr. Kommunen har stort underskud, forslag til besparelser 

kan indsendes. Møde om besparelser den 23/3 kl. 17 – 19. 

3. Tilbagemelding fra Temagrupper:  

Musik/dans: godt møde, kan godt finde noget at samarbejde om. 

Arrangementsgr.: forårets arrangementer er på plads. Banko 16/2, fastelavn 24/2, søndagscafé 

22/3, søndagscafé 19/4, 12/5 arr. med Lune Larsen I samarbejde med AOF, vinsmagning 2/6. 

Køkken: nyt hold med madlavning for mænd. Køkkenet der er proportioneret til at lave mad til max 

10 personer, er nu fuldt besat. Midlerne til køkkenet er tilvejebragt fra Fonde til ældre aktive 

borgere. 

Jytte låner bussen fra Enggården, hensigten er at køre ture med borgere som ellers ikke har 

mulighed for at komme ud, vigtigt at de er selvhjulpne. 

Forslag om åbent hus: modtaget med begejstring af ergoterapeut fra Enggården, måske besøg i 

Aktivitetshuset af beboerne.  

Redaktioner: Bent Hagen er ny medredaktør på Væveren, der skal desuden ses på ajourføring af 

pjecer og Infoboard. Der er lavet en årsaftale med Dragør.dk, det er dyrt med annoncer i Dragør 

Nyt. 

Motionen: foto af Aktivitetsledere på plads, 35 stk.  

Festudvalg: efterårsfest planlagt til 7/11. 

4. Forberede PR udvalgets dialog med Brugerrådet: Møde 11/2 kl. 13.30. Opdatering af foldere. PR 

ud af Huset. TV-Lorry måske en idé. Besøg af Birgit Buddegård fra Dragør Nyt. 

5. Lokaleopsætning, hvordan går det?: det er Studiestuen og M2, det drejer sig om. Der skal 

udarbejdes en plan over opstilling af borde og stole, hvis der flyttes rundt, skal der stilles tilbage. 

Måske er der for mange møbler? 

6. Brandinstruks til Aktivitetsledere: skilte er ikke opsat, det drejer sig om en 10 stykker. Planen er 

der, men det er tiden, det kniber med. 

7. Planlægning af Årsmøde, Hvem gør hvad, kandidater, forløb: mødet er 29/4 kl. 14 – 15.30. 

Suppleanterne Egon Nielsen og Christian Petersen er på valg, desuden Ole Larsen, John Sørensen 

og Jutta Hørlyck. Jutta, Ole og Egon genopstiller. Man drøftede, hvor lang periode man kan sidde i 

Brugerrådet, det kræver at vedtægterne ændres, desuden skal der evalueres på fleksjobbere og 

seniorpensionister. Jutta er mødeleder, Evald og Lene spørges om ordstyrer. Der serveres øl og 

vand. (Efter mødet meddeler Tove Blaaberg at hun gerne vil udtræde af Brugerrådet) 

8. Ansøgt Center for frivilligt socialt arbejde om 5 kurser: der foreligger endnu ikke svar. 

9. Meddelelser fra Hanne Berthelsen: byggesag ikke færdig, møde i morgen 7/2. Kedelhuset: er ikke 

på plads, der forhandles husleje med afd. 9. Skovture: er på plads. Handicaprådet har ikke svaret på 

opfordring til at komme med idéer til egnede steder. Oprydning: gået fint, der mangler lidt i 

kælderen. Evald Andersen prøver at sælge stålreoler, resten smides ud. 



Der er kommet nyt rengøringspersonale, gulvene får en ekstra omgang. 

Næste ordinære møde 5. marts kl. 8.30. Vedtægter skal på dagsorden. Afbud fra Jytte Zaar. 

 Referent: Kate Nielsen 


