
Referat fra Brugerrådsmøde 12. august 2021 

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

Afbud: Nicolaj Riber. 

Mødeleder: Jytte Zaar 

Henrik P. Eriksen, Centerchef for Sundhed, Pleje og Rehabilitering i Dragør Kommune deltager fra 11.15 – 

11.45. 

1. Godkendelse af referat fra 25. Juni 2021: godkendt. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper, Udvalg, Informationen og andre. Deadline næste årsmøde: 

Informationen er åben fra kl. 9 – 15 dagligt, Ældre Sagen ikke onsdage, men bruges af 

Besøgstjenesten og senere hen Ældrerådet, hvis de er interesseret. Årsmødet fastsat til 27. april 

2022 kl. 13. Indkaldelse i Væveren 1/3 2022. 

3. Tilbagemelding fra sommeren. Temagrupper og udvalg: Fremmøde i Motionen er endnu ikke 

optimalt. Der bruges mange klude, John er opmærksom på det. Der afventes gennemgang af 

maskinerne. Tilbud på billedet i cykelrummet. Venstre Massagestol knirker. Hanne indhenter tilbud 

på inddækning af terrassen i delvist gennemsigtigt plast. Indkøb af 2 sæt havemøbler til 

supplement. Begge dele støttes af Brugerrådets konto. 

4. Redaktionen: der søges stadig en medredaktør. BR indlæg i Væveren mangler, man enedes om at 

komme med stikord til Kate ved Brugerrådsmødet op til deadline, som så skriver det.  

5. Tilbage på sporet eller nytænkning: man drøftede brugen af lokalerne, så de måske kunne 

udnyttes bedre. Lad nogle af holdene gå sammen, måske en dag om ugen, eller en weekend en 

gang om måneden. I første omgang foreslås det at de kreative afprøver 1 dag i en weekend, hvor 

man kan inspirere hinanden på tværs og evt hente inspirations udefra. Brugerrådet støtter gerne 

dette. Jutta undersøger interessen på et temagruppemøde med instruktørerne for de kreative hold.  

6. Lokalefordeling: lokalerne er fordelt for resten af 2021, ny skal oplæres i systemet, da det er vigtigt 

at vi har nogen, der kan supplere hinanden. Der ønskes en bedre udnyttelse af lokaler, her er der 

fokus på IT-lokalet, som kun er i brug 3 dage om ugen. Der mangler underviser til I-pad. Ole 

indkalder til møde med teknikgruppen med henblik på om der er nogen der kan hjælpe som 

redaktør, hjemmeside m.m., Ipad underviser samt udnyttelse at IT-lokalet 

7. Borgermøde 18/8 kl. 19 – 21 i Hollænderhallen: budget 2022. Brugerrådet forsøger at være 

repræsenteret. 

8. Meddelelser fra Hanne: Kviktest: intet klart svar endnu.  Restriktioner om arealkrav og afstand 

bortfalder. Man skal dog følge de generelle anbefalinger, Bliv hjemme hvis du er sløj, hold afstand 

hvor det er muligt. Sprit hænder og overflader. Der bliver malet i Kedelhuset. 

9. Eventuelt besøg: forespørgsel fra Frederikssund, der tilsendes dem nogle datoer i september og 

oktober 

10. Velkommen til Henrik P. Eriksen, der fortalte om tanker for vores område. 

 

Nyt møde: 2.9. kl. 10 i M2, mødeleder Ole Larsen 

Referent: Kate Nielsen 


