
Referat fra Brugerrådsmøde 10. marts 2022. 

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

1. Godkendelse af referat fra 10. februar 2022: godkendt. 

2. Stick do: aktiviteten kom i gang fredag, der var 2 afbud, men 2 andre blev indkaldt. Aktiviteten 

kører 7 fredage, Holdet er udvidet til 16 deltagere, besked til instruktør om, hvor mange stokke der 

skal bruges. 

3. Tilbagemelding fra Temagrupper: De Kreative havde åbent hus søndag 6/3, meget hyggeligt, ikke 

så mange gæster udefra, men folk finder sammen og hygger sig. Vigtigt at caféen er åben. Pressen 

var til stede, mange fine billeder i Dragør Nyt. Næste Kreative Dag er 3. april med workshop: 

Blomster i crepepapir. Teknisk gruppe: Multimedia sidder i kælderen, bedre information, så 

gæsterne også finder derned. Glasværkstedet vil gerne være med i festsalen til åbent hus. 

Motionen: der kommer flere og flere, nyt hold med Qi Gong begynder fredag. Vask af klude 3 

gange om ugen. ”Hesten ” bruges flittigt, træner balance og torso. 2 crosscykler søges af holdet. 

Det er der desværre ikke plads til i lokalet. Enggården vil i næste uge tage stilling til, om de har 

overskydende maskiner. Spillegruppen holder åben dag 27. april, lille Bankospil. Informationen har 

haft oprydning. Vejledninger til de digitale apparater i Huset efterses af Ole. Sundhed og velvære: 

forskellige foredrag Osteoporose – knogleskørhed den 6/4, Focus på sund aldring 26/4, 

kommunens sundhedsprofil. Forslag om opslag om rygestop på skærmen. Der er mange nye 

aktiviteter, så ventelisterne mindskes. Ny handymand: Johnny Svendsen meldte sig, hvis der er 

noget der skal males. 

4. Tilbagemelding om lamper, afskærmning af terrasse og café: Strandparken ser på 

vedligeholdelseskontoen og kommer med ideer. Lamper uden LED skiftes hen ad vejen. John har 

kontaktet en arkitekt for ideer til afskærmning af terrassen, mange ideer, men dyrt. Der er også 

forskellige instanser der skal søges, hvis det bliver en permanent udvidelse af husets areal. 

APunktet tages op igen. 

5. Årsmøde 27/4 kl. 13.30, nye kandidater: Arne Kindler har meldt sig, men vi har behov for flere. 

Mindst 4 ialt. Alle søger med lys og lygte efter kandidater. Opslag på skærmen(Ole). Alternativ 

kæmpe glaspavillion på det lille græsstykke a la Vallensbæk i samarbejde med Strandparken. 

Punktet på næste møde. 

6. Inspirationstur? sidst i august, først i september: dato skal fastlægges. Så den kan komme med i 

Væveren. Hanne har et møde med øvrige aktivitetshus ledere på Sjælland, forhører sig om nogen 

vil have besøg af os. 

7. Trykkesituationen: ok for nu. 

8. Besøg fra BR fra Aktivitetshuset Rådmandshaven, Skælskør 24/3 kl. 10: IT-lokalet. Hanne, Ole, 

John, Jytte tager imod, der serveres kaffe, udlevering af materiale om Huset, velkomst på skærmen. 

Besøg fra Israel 11/5, det bliver det nye BR der tager imod, alt efter hvor mange der kommer, bliver 

det måske i festsalen. Jutta booker. 

9. Fernisering: Aktivitetshuset har fået doneret 2 nye billeder. Fernisering på næste BR-møde 21/4. 

Nye udstillinger af billeder fra 1. april Majken Thorsen og i efteråret Ulla Gerhardt. 

10. Ideer til fundraising? Der efterlyses ideer. Forslag om elevatorstol til Kedelhuset, afskærmning 

cafe´og terrasse.  

Brugerrådet spørger efter idéer i temagrupperne. 

11. Sommeråbent? Caféen lukket uge 28, 29 og 30: Der skal undersøges i grupperne, hvem der vil 

fortsætte sommeren over, give besked i Informationen. Motionen åben fra 6.30 til 12.  

Huset lukket 27/5.  



BR enedes om at betale cykelvæg og træningstøj., men ikke udvidelse med flere cykler. 

12. Eventuelt: Karen Blixen klub. 2 nye QI Gong hold og nyt Yogahold. Jutta indkaldt til FOU møde, Jytte 

med som suppleant. Nikolaj skal undersøge om Husets arrangementer kan komme med i 

kommunens annonce i Dragør Nyt. 

 

Næste møde: 21. april 10-11 med efterfølgende fernisering for Brugerrådet og gallerigruppen og 

kunstnerne kl. 11-12.  

Mødeleder John 

Referent: Kate Nielsen 


