
Notat fra Brugerrådsmøde 10. oktober 2019. 

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

Ole Larsen, Jytte Zaar.  

Mødeleder: Tove Blaaberg. Referent: Hanne 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/Tove: Hele huset er unikt. 

2. Formel godkendelse af referat fra 8.august 2019: Ingen indsigelser, dermed godkendt. 

3. Budget 2020-23. Intet nyt pt. 

4. Tilbagemelding fra grupperne: 

PR gruppen: Jubilæumsarrangementet er flyttet til 5.11, Brugerrådet inviterer og sponserer ”bobler 

m.m” mv. Frivillig fredag: Grundet de kedelige tilbagemeldinger, vi får fra andre frivillige grupper om at 

vi fylder for meget, overvejer vi at melde fra i 2020 

Arrangementsgruppen: Søndagscafè 24. november med SillySisters og Gråbrødrene. Øzlem Cekic 4.12. 

Julevinsmagning 10. december, Lucia optog fra Menigheds børnehaven 11. december 

Temamøder: Studiekredse fint fremmøde, generelt problemer med at betjene sig vha Conventus. 

Motionisterne: 38 instruktører. 30 fremmødte. Ville ikke rykke tilbage i motionen før der var helt klart. 

Udfordring med anlæg i festsal og Conventus. Smidighedstræning nystartet hold. 

5. Svømmehold starter i uge 43. Vi har pt. 10 hold, 4 på bane og 6 i varmt vand. 

6. Spejderhytten. Stadig i sin vugge. Vi får adgang til nogle dejlige lokaler midt i naturen. Vi kan 

have udendørshold fx med bålmad mm eller kan lave hold på tværs af generationer. 

7. Opsamling fra Seniormødet. Kommunen fylder meget i forhallen. Vi kan måske med fordel 

tage caféen i brug til seniormødet næste år. 

8. Inspirationstur for Aktivitetsledere: Årets inspirationstur var en succes. Stedet havde dejlige 

lyse lokaler og udendørsområde.  De havde rigtig mange ansatte. Jytte og Jutta kigger på 

guldkorn fra turen 

9. Borger budgetmøde 20/8:  

10. Meddelelser fra Hanne: Parkering skrider fremad som planlagt, der bliver 2 handicappladser. 

Vedr motionen oplever vi nogle bump på vejen. Der begynder nu så småt at være synlig 

fremgang. 

11. Eventuelt: De lokale legater og puljer er atter i spil. 

Historisk arkiv får pt en hylde til deres materiale. Jutta er tovholder. Idéer til huset modtages i 

det lille fuglehus. Der er nu 37 foreninger og Råd der benytter huset og 115 grupper 

Vigtige datoer: 

5.11 jubilæumsarrangement 

27.11 kl. 15-17 Ældretopmøde 

Aktivitetshuset er lukket fra d. 23.12-d.1.1 begge dage inklusive 



 


