
Referat fra Brugerrådsmøde 8. august 2019. 

Tilstede: Tove Blaaberg, Hanne Berthelsen, Jutta Hørlyck, John Sørensen, Christian Petersen, Egon Nielsen, 

Ole Larsen, Allan Holst, Jytte Zaar.  

Gæst: chef for Sundhed og Omsorg Tina Røikier Køtter. 

Mødeleder: Ole Larsen. 

1. Velkommen til Tina, chef for Sundhed og Omsorg, som derefter præsenterede sig. 

2. Præsentation bordet rundt: alle redegjorde, hvad de beskæftigede sig med. 

3. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/Ole: Ole ville helst fremhæve, hvad der er unikt for 

Aktivitetshuset. Gode oplevelser med glade og hjælpsomme mennesker, der hjælper, hvor der er 

behov. 

4. Formel godkendelse af referat fra 21. juni 2019: Ingen indsigelser, dermed godkendt. 

5. Brainstorm til nye tiltag. Samtlige fonde: ansøgning om ny cross-trainer, motionen søger 

Nordeafonden. Ansøgning om dekorering af væg i Indoor cycling, forespørgsel til Ungdomsklubben, 

tilskud søges hos de lokale fonde. Opsætning af boks til forslag om nye tiltag i Huset, Jutta ser på en 

løsning. Der er mange ønsker om nye tiltag, men det er ikke alle, der kan lykkes. 

6. Tilbagemelding fra grupperne: 

PR gruppen: overvejer at skifte fra In-design til Publisher til redigering af Væveren. Ansøgning om 

ny redaktør til Væveren, Christian vil gerne hjælpe, tager en snak med Carl-Henrik. 

Jubilæumsarrangement 16. oktober, Brugerrådet inviterer og sponserer ”bobler m.m” mv.  

Vi er repræsenteret på Frivillig Fredag på Havnen 30. august.  

Arrangemetsgruppen: søndagscafé 15/9 med Rubber Band, 2. oktober synger Topper Shu-bi-dua, 

8. oktober foredrag i AOF-regi med Bubber, Søndagscafè 24. november med SillySisters og 

Gråbrødrene. Juledekorationer 3. december. Julevinsmagning 10. december, Lucia optog fra 

Menigheds børnehaven 11. december. Næste møde i Arrangementsgruppen 16. september.  

Festudvalget: Møde om Jubilæumsfest 2/9, festen holdes 26/10. 

Tekniker gruppen: Ole fortalte om ombygning af gammel computer til Infoboard, der placeres i 

Informationen, deres Infoboard flyttes til Motionen til brug for tilmelding på spinningshold. 

Christian indkalder til møde i efteråret. 

De Kreative: til mødet for nye brugere den 25. september vil syholdet afholde mannequin-

opvisning, de øvrige kreative hold opfordres til at deltage. 

Servicegruppen: holdt deres møde udendørs i dejligt solskin med kaffe og lagkage. God snak om 

huset, der forefindes et Vægterhold, der på skift sørger for at Huset er behørigt lukket. 

Besøgsmodtagegruppen: vi er kendt i den store verden, besøg fra Sverige 20/8, fra Kina med tolk 

21/8, 20 embedsmænd fra Sverige, med repr. fra den danske ambassade i Stockholm. 12/9, en 

café-forening fra Limhamn 23/9 og fra Japan med tolk 26/11. 

7. Inspirationstur for Aktivitetsledere: afholdes den 19. september, Jytte arbejder videre med et 

budget på 10.000 kr. inkl. bus. Hanne søger tilskud til bus hos Aktivitetshusets Venner. 

8. Borger budgetmøde 20/8: Hanne, Tove, Jytte og Ole deltager. Budgettet kan ses på kommunens 

hjemmeside formodentligt fra d. 15.8. 



9. Meddelelser fra Hanne: Lydavisen kan fremover høres på hjemmesiden. Hanne og Ole roste et 

samarbejde med Frederiksberg, som har gjort det muligt. Ros til alle de frivillige fra Allan Holst. 

Akustikforbedring i caféen og Det Kreative, lys i Det kreative kommer senere. Spejderhytten: 

projektet foreligger. Motionen lukket 2 uger på grund af håndværkere, der skal laves ventilation og 

bad. Parkering, der bliver 2 handicappladser. Ny organisering: forløbskonsulent hrefererer nu til 

Hanne. Hanne udarbejder en huskeseddel til temamøderne. 

10. Eventuelt: Tove har problemer med kode til Conventus, får hjælp efter mødet. Der ønskes PR til 

Bodystep på Infoskærm og Hjemmeside. 

Vigtige datoer: 

20/8 kl. 19 – 21 Borger budgetmøde 

5/9 kl. 8.30: møde i Brugerrådet, mødeleder Tove 

25/9 kl. 13: Infomøde for nye brugere, Borgerservice, forebyggende hjemmebesøg. 

16/10 kl. 13: jubilæumsarrangement 

26/10: jubilæumsfest  

29/10 kl. 13.30: Ældremøde 

Ældretopmøde? 

Referent: Kate Nielsen 

  


