
Referat fra Brugerrådsmøde 6. august 2020. 

Tilstede: Hanne Berthelsen, Ole Larsen, Jytte Zaar, Nicolaj Riber, Jutta Hørlyck, Egon Nielsen, John 

Sørensen. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: ved at komme så småt gang i aktiviteterne,  

2. Godkendelse af referat fra 4. juni 2020: godkendt. Ophænges i mellemgangen efter 1 uge. 

3. Hvad har Coronakrisen lært os? Er der noget vi skal udvikle/afvikle fremover?: alle lokaler 

rengøres dagligt, der er håndsprit overalt. Der må være 1 person pr. 2 m. ved stillesiddende 

aktiviteter og 1 pr 4 kvadratmeter for aktiviteter, hvor der pustes. Afstanden er 1 m. fra næse til 

næse og 2 m. hvor der pustes. Fremover er motionen åben til kl. 16. Forløbsprogrammer tirsdage 

og torsdage. Restriktioner tages op igen efter 12/8. Tilbud om kurser i Skype og Facetime, opslag i 

Væveren efter underviser. Alsang starter 1/9, der foreslås, at holdet deles i 2, måske hver anden 

tirsdag. Brugerrådet skal øve sig i Teams. 

4. Tilbagemelding vedrørende samarbejde med Kirken, Enggården, spejderne, skolerne, 

ungdomsskolen, biblioteket og Borgerservice, velfærdsteknologi?: Jytte genoptager samarbejdet 

med Enggården. Kirken er interesseret i samarbejde om sorggruppe og besøgsvenner. Samarbejder 

med spejderne ligger stille, de søger stadig penge. Samarbejdet med skolerne ligger stille, grunden 

er måske Corona. Samarbejdet med Biblioteket og Borgerservice starter til oktober, måske er 

Borgerservice interesseret i en plads i Informationen. Der arbejdes på et forløb om Cybersikkerhed. 

Ungdomsskolen kunne måske være interesseret i undervisning i Skype og Facetime. Teknikgruppen 

har meget glæde af deres fællesmøde, et samarbejde med IT i kommunen er på ønskelisten, Ole og 

Nicolaj arbejder på det. 

5. Hvor står vi med inspirationsdag for Aktivitetslederne?: vi udsætter til foråret. 

6. Informationen, skal den organiseres anderledes end i dag?: måske plads til andre organisationer, 

såsom Ældrerådet og Borgerservice, Jutta Undersøger om der er interesse.  

7. Tilbagemelding fra Temagrupper: udvalg, redaktioner, sundhed og velvære, Informationen og 

andre: meget kører på lavt blus, Informationen åbent fra kl. 10 – 13-30, Ældre Sagen tirsdage og 

torsdage. Redaktionen er i gang med Væveren, udkommer 1. september. 

8. Tilbagemelding om langsom genåbning: genåbningen går stille og roligt, kun 1 hold om dagen pr. 

lokale. Ros til Hanne og Informationen for at køre det så fint. Der er nu fuldt lukkehold plus 1 vikar. 

9. PR udvalgets dialog med Brugerrådet, hvad gør vi fremadrettet?: Folder trænger til opdatering. 

Publisher er et godt program til dette, er der nogen, der har kendskab. Indlæg i Væveren  om at 

arbejde med dette. 

10. Planlægning af Årsmøde, kandidater 3 og 2 suppleanter er på valg: mødeleder Egon, ordstyrer skal 

findes, Lena Just, Ole Thisted og Leif Ingerslev blev forslået. Kandidater kan tilmeldes via mail 

hanneb@dragoer.dk 

11. Vedtægter: på sidste møde blev det vedtaget at ”vælgerne” skal bestemme, hvor længe man kan 

sidde i Brugerrådet. 

12. Meddelelser fra Hanne: der er ingen afklaring om Kedelhuset. Intet nyt om budgettet, regnskabet 

balancerer. Der søges ny til caféen.. Fremtidsværksted: Hanne undersøger, hvad der er kommet ud 

af det. Boblberg: licens skal søges af kommunen. 

13. Eventuelt: Aktivitetshusets Venner 10 år den 27/8 kl. 14, Hanne sørger for gave. Vigtige datoer i 

august og september, se dagsorden til 6/8. 



Næste møde 3. september kl. 9.    Referent: Kate Nielsen 


