
Referat fra Brugerrådsmøde 7. november 2019. 

Tilstede: Egon Nielsen, Hanne Berthelsen, Tove Blaaberg, Ole Larsen, Jutta Hørlyck, Jytte Zaar. 

Fraværende: Christian Petersen, Allan Holst, John Sørensen. 

Mødeleder: Jutta Hørlyck. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: at man så hurtigt kom i gang igen i Motionen efter 

håndværkerne var færdige.  Bade værelserne er snart klar. 

2. Formel godkendelse af notat fra mødet 10. oktober 2019: godkendt. Derefter snak om 

offentliggørelse af referat. Er på Hjemmesiden efter godkendelse, samt på opslagstavle. 

3. Budget 2020 – 2023: ingen brugerbetaling. 

4. Tilbagemelding fra Ældremøde, PR gruppen, Jubilæumsarreangement, jubilæumsfest, 

arrangementsgruppe, Studiekredse og andre: 

Ældremøde: arbejder på samarbejde og dialog. Ældre Sagen indkalder i april 2020. 

 PR gruppen: vil gerne suppleres, opslag i Væveren. Jubilæumsarrangementerne blev rost. 

Arrangementsgruppen: forårets arrangementer er på plads. Foredrag, vinsmagning, Luciaoptog, 

søndagscafé vil fremgå af Væveren, som udkommer i december. 

Temamøderne er i fuld gang. 

Teknikgruppen har indspillet video om Huset. 

5. Svømmehal: grupperne er startet, der er kommet 10 ekstra grupper, så vi kan disponere over alle 

de tildelte 4 baner, 6 varmtvandsbaner. Alle køber armbånd i hallen, samt betaler 180 kr. ved 

indmelding i Informationen for 9 gange. 

6. Opsamling af Guldkorn: bogen er gennemgået. Mange ønsker af forskellig art. Jutta og Jytte laver 

fælles takkesvar i Væveren. Forslag om donation til Banko af de udførte ting i Huset, drøftes på 

Temamøder. 

7. Kerneopgave i sundhed og omsorg: opgaven er læst, ingen bemærkninger. 

8. Meddelelser fra Hanne: parkeringspladserne er ok, men flere kan ikke finde ud af det. Maling af 

paneler i Motionen. Ventilationsanlægget er ikke justeret. Afleveringen skal ske den 23/11. 

9. Eventuelt: fremover er det mødelederen der udarbejder ”Brugerrådet informerer” i Væveren. 

Informationsmøde for nye brugere bliver 19/2 2020 kl. 14.45. Udvidelse af åbningstid med nye hold 

senere på dagen. Efterlysning af aktivitetsledere til nye hold i Væveren. 

  

Punkt til dagsorden til mødet 5/12: mødeleder Allan eller Christian 

Dato for møder i 2020. 

 

Vigtige datoer: 

27/11 Ældretopmøde kl. 15 – 17 Husk tilmelding 

16/1 2020 kl. 12: Nytårskur for Brugerrådet. 

 

Referent: Kate Nielsen 

 

 


