
Referat fra Brugerrådsmøde 11. oktober 2018. 

Tilstede: Jeanet Barth, John Sørensen, Hanne Berthelsen, Ole Larsen, Evald Andersen, Jutta Hørlyck, Allan 

Holst. 

Afbud: Dan Nedensgaard 

Mødeleder: Ole Larsen. 

Lisbeth Mariegaard har ønsket at trække sig fra Brugerrådet grundet sygdom. Manger tak til Lisbeth for 

hendes store indsats, vi kommer til at savne hende. Der er nu kun 1 suppleant. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/Ole: alle hilser og smiler, man bliver i godt humør. 

2. Godkendelse af referat fra 13. september 2018, herunder formel godkendelse af vedtægter: 

referatet blev godkendt. Dan ønskede en tilføjelse til vedtægten, at der I hjemsted skulle stå 

Wiedergården 2, Dragør Kommune. Man enedes om Dragør Kommune.  

3. Opsamling: 

Besøg på Bakkehuset v/Ole: Bakkehuset kommer med en dato i løbet af oktober. 

Foto af Aktivitetsledere v/Ole: kun 6 Aktivitetsledere har meldt sig, så det bliver hen ad vejen. Der 

er fotos af alle i Motionen. 

Morten Dreyer har henvendt sig om lån af kommunens kunst, der står på lager, Jutta har svaret at 

vi er interesserede, men har intet hørt. Hanne kontakter kommunen. 

Tilbagemelding fra grupper: 

PR gruppen har søgt om bod til julemarked, der var udsolgt, man vil undersøge om der er interesse 

til næste år. 

Ældretopmøde: 28/11 kl. 16 – 19, der indledes med ca. 1 times oplæg i salen, derefter har Huset 

lavet åbent hus i i det kreative, det grove i studiestræde og motionen, som man kan besøge i spise- 

og kigge på-pausen som varer ca 1 time, derefter endnu en times oplæg i salen. Kommunen er vært 

for en lille bid brød og en vand, Caféen er åben for salg af øl, vand og kaffe, kage. 

Arrangementsgruppen: foråret er på plads med jazzcafé, Bankospil, Fastelavn og søndagscafé samt 

vinsmagning. 

 Havegruppen er et hængeparti, der kan søges fonde, Brugerrådet er behjælpelig. Jutta tager 

kontakt til Henning  

Redaktioner: ny medredaktør Tom Clausen, desuden Marianne Valentin som opsøgende journalist. 

Besøgsmodtagegruppen: fransk visit med fagfolk, nyt medlem Vibeke Sandberg , man vil gerne 

have en mere. 

Thyra Frank besøg v/ John: alt for lidt tid, men hun var meget interesseret i alt, hvad der blev 

fremstillet, megen ros til Huset. 

Nyt fra øvrige grupper: 

Måske er der besøg fra Kina 25/10. 

Bridgeundervisning: Evald forsøger at kombinere med Enggården, da der er 2 personer derfra, 

måske kunne 2 fra Huset slutte sig til dem. Motionens instruktører holder møde 16/10 kl. 14 – 16. 

Ulla Finsen ny instruktør. 

Køkkenmøde: nyt hold hver anden torsdag, Søndagshygge, det er svært at finde de rigtige 

personer, måske ved hjælp af Besøgsvennerne. Det er en udfordring at holde det nye køkken, Ikke 



de faste brugere, men folk der lige låner og glemmer at der ikke er nogen der tager deres opvask. 

Hvis ikke det bliver bedre må vi måske skærpe reglerne. 

 Budget 2019 – 22: ikke reelle besparelser på Huset, men rammebesparelser på ca. 1½ mill. På den 

sektor vi tilhører. Det endelige budget ligger ikke klar endnu 

 

4. Lokaleplanlægning 2019: Informationen er i gang. Kunne Stenslibning og Mosaik flyttes i kælderen, 

så Det Grove kunne bruges som mødelokale. Brugerrådet kunne se ideen, men mente ikke det 

kunne lade sig gøre. 

Kedelhuset: Biblioteket vil gerne afgive det som mødelokale. Derefter skulle vi overtage 

Booking 

Overtage sal med husleje på vores budget 

Skal det stadig bruges i FOL øjemed. 

Har vi Kedelhuset? – afd.9 

Hanne tager yderligere kontakt il Biblioteket, Allan undersøger brugen af Kedelhuset 

5. Ældremøde: intet nyt. 

6. Ældretopmøde: se pkt. 3 

7. Udestående 2020 plan og SWOT analyse. Hvad gør vi her: diskussionen er vigtig, om hvor vi skal 

hen.  Alt vokser nedefra og sker ved knopskydning. Punktet tages ikke op igen. 

8. Orientering v/ Hanne: 

Nyt guideanlæg/teleslynge tages i brug. Søgt af Rejseklubben og Skovturen 

Forskellige håndværkere har set på badefaciliteterne, kommer med tilbud, som skal godkendes af 

Strandparken. Affugter i motionen. 

Informationen kan nu modtage Dankort via I-Zettle systemet, det skal gennemprøves ved salg af 

billetter til Efterårsfesten den 12/10. 

Der skiftes udbyder på Infoboard til nytår, Screen publicer. Det er både billigere i drift og ser også 

ud til at være nemmere at gå til. Vi har fået afslag fra Velux på udskiftning af skærme. 

9. Eventuelt: foredrag 16/10 – Halv mand, halv menneske 

Dialogmøde om Kommunens ældrepolitik er flyttet til Mandag den 7. januar 2019 fra kl. 15:30 til 

17:00 i Hollænderhallen, Mødelokale 3.  

Tilmelding skal fortsat ske via mail til sundhedogomsorg@dragoer.dk (se nedenstående) 

 

Næste møde: 1. november, afbud fra John. 

Referent: Kate Nielsen  

mailto:sundhedogomsorg@dragoer.dk

