
Referat fra Brugerrådsmøde 8. oktober 2020. 

Tilstede: Ole Larsen, John Sørensen, Jutta Hørlyck, Hanne Berthelsen, Jytte Zaar. 

Fraværende: Nicolaj Riber. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset, John: dejligt at der ikke blev vedtaget brugerbetaling, med 

al den administration, det ville medføre. 

2. Godkendelse af referat fra 3. september 2020: godkendt. 

3. Årsmøde, skal vi springe over og satse på april 2021: enighed om at udsætte det til 2021. John 

Sørensen, Jutta Hørlyck og Ole Larsen var på valg i 2020, Jytte Zaar på valg i 2021. Det betyder at 

alle er på valg i 2021. Kandidater har meldt deres interesse. 

4. Budgetaftale, der kommer ingen brugerbetaling: men måske reduktion på pris- og 

lønfremskrivning. 

5. Tilbagemelding fra Temagrupper, udvalg, Informationen og Nyt fra Motionen, Køkkengruppen: 

Køkkengrupperne er i gang. På Jyttes to hold er der 2 på hvert hold, der holder pause, så det passer 

med at kunne holde afstand og der sprittes af. Informationen: Besøgsvenner og Ældrerådet skiftes 

til at sidde der hver onsdag. Fredag 9/10 er der møde i Informationen. Motionen: mange hold er 

kommet i gang. In-door cycling er delt i 3 hold det ene om lørdagen. Hold der bevæger sig rundt må 

stadig holde pause. Dans: ægtepar kan sagtens danse, men ikke de øvrige. Lancier måtte 

midlertidigt opgive, der var kun 1 kvadrille. Arrangement gruppen: Karen har meldt sig som nyt 

medlem. Søndagscafé 22/11 aflyst, som noget nyt kan billetten veksles til 1 måltid med vin i caféen. 

Redaktioner og PR: samlet møde, der efterlyses input, gerne på mail. John ønskede hjælp til 

opdateret brochure til Motionen. Ole får et oplæg. Tilgængelighed på hjemmeside mm. er ok, det 

har været et kæmpe arbejde. Der søges en person med interesse og erfaring for layout mv. 

6. Svømning: hallen er lukket foreløbig. Kortspillere har fået mail om at udvise omtanke, da 

sundhedsmyndighederne har erfaret at kort kan være en smittekilde. 

7. Aktivitetsledere søges til træværksted, varmvand, svømning, blomster, redaktion og PR: der er 

forespurgt på Blomsterhold, men ingen har meldt tilbage. Der har meldt sig en medinstruktør til 

svømning. I træværkstedet er Helge trådt fra,  Henning Matz tager over indtil videre. 

8. Ny aktivitetsleder på Studiekreds, Vi og Samfundet: Arne Moesgaard 

9. Ny aktivitet, Wiederkabaret, Hanne Kalsing, aften Kedelhus: dejligt, hvis Huset også kan blive 

brugt udenfor tiden.  

10. Seniormøde aflyst: taget til efterretning. 

11. Meddelelser fra Hanne, orientering om Kedelhuset: Ny organisering i Kommunen, kun 3 

direktører, dvs. direktørskifte for os. Direktør Mads Leth-Petersen vil fremover have ansvar for 

chef-områderne Plan og Teknik samt Sundhed og Omsorg. Jutta tror på en fornuftig topledelse i 

Kommunen. Kedelhuset har været på mødet mandag og skal nu behandles i Økonomiudvalget.. Ny 

aktivitet: ingen plastik i Dragør, der syes indkøbsposer af forskelligt stof, der doneres. Fin artikel i 

Dragør Nyt. Caféen: Velkommen til Jessica. Caféen er åben for betjening 10.45-14. Udenfor dette 

tidsrum kan man bestille på tlf 3289 0293 og kaffe mm ville stå til afhentning udenfor caféen. Dette 

skyldes at vi forsøger at minimere tidsrummet hvor personalet skal bære mundbind. Der er 

modtaget flere ansøgninger til de lokale fonde, men der ønskes endnu flere. Pixi-folder: nyt billede 

skal tages på næste BR-møde. 



12. Eventuelt: Informationen ønsker Coronatest. De kan få gratis test på byens teststeder. Vi kan 

desværre ikke tilbyde test i huset. Ønsker: Undervisning af professionelle på forskellige hold. Lys og 

lyd til Kedelhuset samt elevatortrappe.  

Næste møde: 12. november kl. 9, Jutta Hørlyck mødeleder. 

Referent: Kate Nielsen 


