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 Mødereferat  

         
 
 

Emne 

 

Brugerrådsmøde  

Dato / tid 7. september 2017 

Sted Studie Stuen 

Deltagere Evald Andersen, Poul Rasmussen, Paul Erik Gjerka, Dan Nedensgaard, Lisbeth 
Mariegaard, John Sørensen, Jutta Hørlyck, Peter Læssøe, Hanne Berthelsen 

Fraværende - 

Afbud - 

Mødeleder John Sørensen 

Referent Kate Nielsen 

    

 Deadline Ansvarlig 

 
1. 

 
Hvad har været unikt i Aktivitetshuset i juni måned ? 
Indkøb af ovn og glas til Glasværkstedet. Tak til Aktivitetshusets Venner for 
økonomisk støtte. 

  
 

  
2. 

 
Godkendelse af referat fra 31. maj 2017  
Referatet blev godkendt. 
 
Gennemgang af aktionspunker: 

• Indretning af butik: Ingen tilbagemeldinger, sagen står åben.  

• Banko: Ingen møder i arrangementsgruppen, sagen står åben.  

• Tænketanken – hvem er med? Dan meldte sig, men ingen andre, 

det må undersøges.  

• Parkering – Hanne har skrevet brev til Strandparken. Paul Erik rejser 

problemet i Kommunen. Peter følger op på møde i Kommunen i dag.  

• Rengøring – Hanne har møde med Thyra Pallesen og chefen for 

rengøringen.  

• Lisbeth har udarbejdet liste over ”de usynlige” 

 
 
 
 
 
 
Jutta 
Paul Erik 
Alle 
 
 
Peter  
 
Hanne 

 
3. 

 
Brand sikkerhed  
Den eksisterende instruks og evakueringsplan er forældede og må fornyes. 
Brandudstyret er ok, flugtveje skiltning mangler enkelte steder. Caféen og 
festsalen er ok. Afholdelse af brandøvelse, spørge Børge Schaltz. John tager 
det op igen med Hanne og Lisbeth. 

  

 

 

John 

 
4. 

 

Orientering fra udvalgene 

• Tilbagemelding fra Frivillig Fredag - godt arrangement, mange 
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aktiviteter, mange mennesker. Opmærksom på, at 

bordtennisspillet vender den rigtige vej. Overhead-projektet 

fungerede ikke.  

• Orientering om Sundhed og Velvære - arrangement for 

pensionister den 31. oktober kl. 10 – 16. Senior Shop om 

formiddagen, om eftermiddagen Body mas – diabetes – foredrag 

”Bevar mobiliteten” med små øvelser, motionen fremvises. 

Arrangementet kommer på Infoskærmen og i Dragør Nyt. Caféen  

stiller op med sund mad og juicer.  

• Orientering om kommende besøg - der er anmeldt besøg fra Israel, 

Japan, Frankrig samt genbesøg af Vallensbæks Brugerråd.  

• Orientering om huset 

Milenko er ny i praktik, 3 timer om dagen, alle er velkomne til  at 

byde ind med forefaldende arbejde.  

Håndværkerne er i fuld gang med husets facade, det varer nok et 

par uger.  

Belysning i festsalen, kan evt dækkes af kommunens energipulje i 

2018. Elektrikeren prøver at komme frem til noget midlertidigt.  

• Nye aktiviteter - weekend fællesspisning samt andre spisegrupper. 

Studiegruppe med besøg på museer og lignende. Bordtennis laver 

turnering på tværs af alder. 

 
5. 

 
Retningslinjer / vedtægter for BR´s konto 
Man enedes om, at der efter Årsmødet udnævnes 2 personer, der i forening 

disponerer over kontoen.  

Brugerrådet underskriver, at disse to har tilladelse. 

  

 
6. 

 

Skal Aktivitetshuset slutte / fortsætte med at udleje lokaler til private 

fester?  

Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til at stille lokaler til 

rådighed til brug for foreninger i kommunen, men hvilken servicegrad, skal 

der følge med. Punktet tages op igen på næste møde. 

  

 
7. 

 

Udvalg  

Folder blev omdelt. Punktet tages op på næste møde. 

  

 
8. 

 
Hvordan er de frivillige forsikret, mens de er i Aktivitetshuset?  

Peter hører nærmere og vender tilbage. 

  
 
Peter 

 
9. 

 
Fremtidige møder 

• Infomøde for nye brugere 13/9 kl. 14.  

 På nuværende tidspunkt er 35 tilmeldt. Borde, stole og kaffe er ok, 

der regnes med 50 personer. John byder velkommen og sørger for 

relevante brochurer på bordene. Hanne beretter om huset, 

Aktivitetsledere har  ordet. Derefter opdeling i grupper og rundtur i 

huset. Borde til aktiviteter findes udenfor salen.  
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• Hvem deltager i Ældre mødet 18/9 kl. 10 – 12  

 Ældre Sagen indkalder. Tilmeldinger tages over mail, når 

invitationen kommer.  

• Interesse for møde med Thyra Pallesen i efteråret 

 God ide at holde kontakten.  

• Invitation til partierne i Dragør om valgmøde i salen.  

 Forslag om dato 24. oktober kl. 15 – 17. Jutta laver invitation. Der 

kan stilles spørgsmål til partierne. Ole Thisted forespørges om at 

være mødeleder. 

 
10. 

 
Eventuelt 

• Foto af Aktivitetsledere til ”anegalleri”. Det skal gøres professionelt, 

Poul tager en snak med Erik Gleie, punktet står åbent.  

• Varighed af aktivitet. Aktivitet skal slutte, så der er mulighed for 

udluftning og oprydning til næste hold kommer.  

• ”Uddannelse” af aktivitetsledere og frivillige i Informationen: Poul 

underviser gerne, men har indtryk af, at ikke alle aktivitetsledere er 

interesseret i det EDB mæssige.  

• Venteliste – problematik: ventelisterne vokser. Hanne tager en snak 

med de enkelte aktivitetsledere. 

  
 
Poul 
 
 
 
 
Poul ? 
 
 
Hanne 

 
 
Næste BR møde: torsdag den 5. oktober 
 
Punkter til næste dagsorden: 

Brandsikkerhed 

Udlejning af lokaler til private fester 

Udvalg 

Foto til ”anegalleri” 
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