
Referat fra Brugerrådsmøde 11. august 2022. 

Tilstede: Arne Kindler, Leise Svane Andersen, Jutta Hørlyck, Nadia Langhoff, Hanne Berthelsen, Bo Bjørn 

Nielsen. 

Fraværende: Jytte Zaar, Ole Larsen, Nicolaj Riber. 

Mødeleder: Arne Kindler 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt, ros til Arne for det flotte arbejde. 

2. Referat fra 16. juni 2022: godkendt. 

3. Rundt om bordet: mange forskellige kompetencer, det er der brug for i Brugerrådet. 

4. Bevilgede beløb: Hanne refererede fra Jytte. Hun arbejder med Enggården, hjemmeplejen og 

besøgstjenesten for at finde de ensomme, som skal med på bustur. Både Jytte og Bo Bjørn har kan 

køre mini bussen. Forslag om at udarbejde en folder, der kan omdeles til de pågældende personer 

og deres pårørende. De bevilgede penge skal bruges i indeværende år og kan ikke overføres. 

Forslag om julearrangement, pengene fra busturene kan ikke benyttes til andet end det formål de 

er søgt til. Tillykke til Træværkstedet med det flotte beløb fra Velux-fonden. 

5. Forebyggende hjemmebesøg / sundhedsdag 15. september: Hanne Berthelsen redegjorde for det 

store arrangement, hele Huset bliver fyldt op. Der udsendes en pressemeddelelse, samt annonce i 

Væveren. Ældre Rådet deltager også. Der kom ønske frem om bøger om Sund Mad, se i reolen og 

spørg Biblioteket om dette. 

6. Godkendelse af folder: Pixibogen er på vej, større arbejde end det var forudset. Ny folder fra 

Motionen. Øvrige nye foldere: forslag om folder til hver Temagruppe, samt folder til Ensomme. 

7. Brug af mailgrupper: hvem modtager og hvordan kan der svares: punkt til næste møde. 

8. Tilbagemelding fra Temagrupper: husk at afholde mødet inden uge 40. Punkt til næste møde 

9. Inspirationstur for Aktivitetsledere: den 30. august er aflyst, måske 10/10. Bakkehuset, Vedbæk er 

foreslået. 

10. Fundraising: der søges penge fra Trygfonden til faldforebyggelse og uddannelse af instruktører i 

huset,  

Der er omkring 129.000 kr. på Husets konto, kom gerne med forslag om brug i Huset. 

Aktivitetshusets Venner kan søges til materialer i Huset. 

11. Tilbagemelding: FOU, Jutta deltager, næste møde sidst i august. Ældre Rådet har opdateret deres 

hjemmeside, ÆR høringssvar skal synliggøres, utrolig korte tidsfrister til svar. 

12. Cykelparkering: er der plads til flere cykler, forslag om særlig plads til de 3-hjulede cykler, 

Brugerrådet arbejder fortsat med sagen. 

13. Kommunalt budget, møde 17. august: Jutta og Arne deltager. Brugerrådet skal drøfte, hvordan 

man kan aflaste Hanne Berthelsen. 

14. ”Annonce” fra Moderne Dans: om træning til brudevals. Kommer i Væveren, ikke på Facebook. 

15. Gennemgang af statusliste: Arne opdaterer. 

16. Eventuelt: Borgerrådgiver ansat i kommunen, kommer til møde på et senere tidspunkt. Oprydning i 

kælder mm., kan foreslås på Temamøder, der meldes en dato ud snarest. Ventilation i 

Spinningslokalet er på vej. Møde om samarbejde med Strandparken afd. 9(Wiedergården) evt. d. 

13/10. Forespørgsel om boksebold i Motionen, Jutta ser på det. 

17. Kommende møder: fremgår af dagsordenen til dette møde. 

18. Væveren deadline og næste skribenter til Brugerrådet: fremgår ligeledes af denne dagsorden. 



19. Næste møde 1. september kl. 10, mødeleder Leise. Pkt. til dagsorden: Brug af mailgrupper. 

Tilbagemelding fra Temagrupper.  

Referent: Kate Nielsen  


