
Referat fra Brugerrådsmøde13. september 2018.         

Tilstede: Evald Andersen, Jeanet Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: Barth, Lisbeth Mariegaard, Jutta 

Hørlyck, Dan Nedensgaard, John Sørensen, Hanne Berthelsen. 

Afbud: Allan Holst, Ole Larsen. 

Mødeleder: Jutta Hørlyck. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: Jutta fremhævede besøget af Bodil Jørgensen med 

foredrag om demens. 120 personer deltog. Endvidere Brugerrådets hurtige møde vedr. 

høringssvaret til budgettet, som nu kan ses på opslagstavlen. 

2. Godkendelse af referat fra 16. august samt gennemgang af aktionspunkter: Besøgsmodtage-

gruppen søger nye medlemmer, gerne med kendskab i fransk. Evald fratræder som instruktør i 

motionen, John træder til. Ole afventer dato for besøg i Bakkehuset. Foto af Aktivitetslederne 

kommer hen af vejen. Brugerrådets møde om vedtægter den 24/9 er flyttet til kl. 14. Lån af 

billeder fra kommunen afventer politisk beslutning. 

3. Tilbagemelding fra grupper: 

Festudvalg: nye medlemmer er Max og Birgit i stedet for Elinor og Lillian. Fest 3. november  

PR udvalg: efterlyser personer til ad-hoc arbejde. Bod til julemarked (PR-opgaver samt salg af ting 

fabrikeret i huset). 

Kreativ gruppe: skal melde til eller fra, hvem der kan/vil deltage på julemarked, især Decupage har 

mange fine ting. 

Café: forslag om idékasse vandt ikke gehør. 

Infomøde: stor tilslutning, 4 grupper blev vist rundt i huset, megen interesse. Godt med tid til 

rundturen. Man savner nøglen fra Shanghai og Løget,  der er en god historie at fortælle. Glasskab 

skal findes, Hanne B. tager hånd om det. 

Frivillig fredag: Aktivitetshuset var langt den største aktivitet. Lydavisen lavede forskellige 

interview, som dagen efter blev sendt til abonnenterne. Dan afventer evaluering, dette tages på 

dagsorden senere. 

Temamøde: John indkalder i løbet af oktober. 

4. Lokaleplanlægning 2019: Hvordan udnytter vi de lokaler vi har? Booking af lokaler gøres for hele 

året. Man skal være mere specifik med datoerne, så lokalerne kan udnyttes bedst muligt. 

Bogbinding stopper. Forslag om, Stenslibning og Mosaik måske flyttes i kælderen i stedet for 

bordtennis. Så kan det grove være i kælderen sammen med glas og vi kan indrette det gamle lokale 

til et pænt stort mødelokale. Tegnehold flytter til Kedelhuset. Hvis og når der kommer et 

Vævehold, så kunne M4 være et muligt lokale til det. 

5. Nye aktiviteter måske på vej: etablering af et vævehold, leder findes, der skal efterlyses personer 

som har lyst til at deltage, ligeledes med Knipling.  Kedelhuset kan måske være stort kreativt lokale? 



6. Ældretopmøde, den 28.11 kl. 16 – 19 hvordan deltager vi?: Kommunen indkalder, salen til 

foredrag, stande i forhallen, åbent hus på denne dag. Informationen og Brugerrådet deltager, 

tilmelding via Conventus. Hvem holder foredrag? – tages på næste BR møde. 

7. Veluxfonden, søgt til nye infoskærme, guideanlæg: endnu intet svar.  

8. Orientering v/ Hanne 

Status for parkering: kommunen har givet dispensation for parkering tæt på vej.  Håber pladserne 

kommer i stand i år. 

Ny kontaktperson til Besøgsmodtagegruppen og motion: John Sørensen. 

Ny aktivitet: Mindbooster. 

Besøg af Thyra Frank 20/9 kl. 9.30 – 10.30. Borgmester, Direktør Mette Jeppesen og  Chef Thyra 

Pallesen tager imod. John viser rundt den første halve time. Derefter er der dialog ½ time med 

Laurits Søgaard, køkkenholdet, Lisbeth Vang, Knogletræning og Jann Westergaard, Mindbooster.  

Kjeld Bjørn tager billeder. 

Multimedieværkstedet, John spørger Knud om at være til stede på dagen. 

9. Eventuelt: Aktiviteter i Brugerrådets regi, så mange som muligt fra BR bedes møde op. 

Skift af bank grundet gebyr, der arbejdes videre. 

EDB – navneskift til PC-kurser?. 

Ældremøder: skal BR tage initiativ? Det er plejehjem, kommunen, Ældre Sagen, OK-klubben, 

Besøgsvenner, Brugerrådet. Man udveksler erfaring m.m.. Tages på næste møde. 

 

Næste møde: 11. oktober, Lisbeth vil gerne være fritaget for mødelederrollen, Ole er den næste på 

listen 

 

Forslag til dagsorden: 2020 plan udsendes. SWOTanalyse. 

Evaluering af Frivillig fredag. 

Ældretopmøde 28/11 

Ældremøde. 

Budget 2019 

 


