
Referat fra Brugerrådsmøde 7. februar 2019. 

Tilstede: Jeanet Barth, John Sørensen, Dan Nedensgaard, Hanne Berthelsen, Evald Andersen, Jutta Hørlyck, 

Ole Larsen, Allan Holst. 

Mødeleder: Hanne Berthelsen. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/ Hanne: en del nye aktiviteter, såsom Indoor cykling, Go-

Run, svømning, Fransk for begyndere, Blomstergruppe. 

2. Godkendelse af referat fra 3. januar 2019: godkendt. 

3. Forberede årsmøde, John mødeleder, på valg Evald, Dan, Jeanet og 1 suppleant, kandidater, 

dirigent: Evald ønsker ikke genvalg, Dan overvejer. Brugerrådet tager kontakt til eventuelle 

kandidater. Hanne afventer svar fra dirigent og pianist (Jon vil gerne).  

4. Opsamling 

Infomøde for nye brugere: pæn tilslutning, fin rundvisning, vigtigt at der især i Mutimedie-

værkstedet er en kompetente personer tilstede. Allerede nye brugere til Styrketræning. 

Brugerrådet drøftede om mødet skal bibeholdes i samme regi. Drøftes i Temagrupperne, for at se 

om der er andre ideer. 

Bakkehuset: nye ideer såsom reparation af tøj (ikke nuværende syhold), 80+ erindringsværksted. 

Opfordre til at tage en person, som ikke kommer i huset, med til en kop kaffe. Kvindecykelhold. 

5. Tilbagemelding fra grupper: 

Herregymnastikken er flyttet til festsalen, hvormed ventelisten er sløjfet. Spinning hedder Indoor 

cykling, 4-5 instruktører har meldt sig, lokalet skal istandsættes. DGI – smidighedstræning. Go-run 

finder sted 3. april kl. 11 v/ Mie. Tider i svømmehallen er søgt men ikke afklaret. 

Redaktioner: Væveren er klar til trykning. Der søges en Grafiker til hjælp. Ole arbejder med 

Infoskærmen. 

Nyt hold: fransk for begyndere, 4 har meldt sig indtil videre. 

6. Inspirationstur for Aktivitetsledere: ingen havde ideer, så Dan foreslog Esbjerg med spisning på 

hjemturen. Dan påtog sig at arbejde videre med det, en del synes det var langt at køre. 

6. SSU sender forslag om udvidelse af målgruppen for Aktivitetshuset med borgere i Flexjob og 

seniorførtidspensionister: det drejer sig om ca. 45 personer. Vedtægterne skal ændres med hensyn 

til Flexjobberne, der jo måske søger det sociale fællesskab. Hanne B. svarer SSU samt stiller 

uddybende spørgsmål. 

7. Orientering v/Hanne: Kommunens skovture er på plads, billetsalg 16. april. P-pladser, der skal 

laves ny prisberegning. Baderum, arbejdes fortsat på en brugbar løsning. Vedrørende ingen 

kontanter i Informationen: man arbejder på at bruge Mobilpay til glasskabssalg direkte til 

udstillerne og til billetsalg skal benyttes Dankort eller Mobilpay. Caféen: er ramt af langtids-

sygemelding, det medfører, at man af og til må aflyse enten varm mad eller smørrebrød. 

8. Eventuelt:  

Besøg af Seniornetværk fra Malmø, Besøg fra Frankrig og Japan. Hanne Berthelsen ferie 1.-5. marts. 

Næste møde: 7. marts 2019, afbud fra John og Ole 

Punkter til næste møde: 

mødeleder Jeanet. 

 

Referent: Kate Nielsen 


