
Referat fra Brugerrådsmøde 14. oktober 2021. 

Tilstede: Jytte Zaar, Jutta Hørlyck, John Sørensen, Hanne Berthelsen, Ole Larsen. Ole var med på Team. 

Fraværende: Nikolaj Riber. 

Mødeleder: John Sørensen. 

1. Formel godkendelse af referat fra 2. september 2021: godkendt. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper: Åbent hus for de kreative fag 10/10, rigtig god dag med fin 

stemning og møder på kryds og tværs for at hjælpe hinanden. Spilleholdene er også interesseret i 

en åben dag. Foto kommer måske med i det nye år. Motionen: ikke alle er endnu med på holdene. 

På Indoorcycling er der plads til, 8 personer + instruktør pr. hold. Der er pt 59 på deltagerlisten, 

men ikke alle kommer. Man vil kontakte personerne som endnu ikke er mødt frem: det er 

meningen et folk kan skifte hold. Teknik-holdene er indkaldt, men ingen tilbagesvar. 

Informationen: indhenter lister på holdene, samt lokaleønsker. Der skal henstilles til, at der ikke må 

opbevares private ting i lokalerne. Gennemgang af Conventus på Aktivitetsledermødet 26/10, 

måske nyt kursus, også med henblik på Hjemmesiden. Arrangementsgruppen: program for 

efteråret er på plads, møde 18/10 om program for 2022. Besøg fra Slagelse Brugerråd: meget 

begejstret, især over den gode stemning over det hele. 

3. Aktivitetsledermøde 26/10 kl. 13.:  med spisning, man enedes om buffet med forretten på bordet. 

Der fortælles om nye gulve, maling i Kedelhuset, udvidelse af lokaler og bedre udnyttelse af disse. 

Arrangementer på tværs i Huset. Husk Guldkorn. Mulig udflytning af Hjemmehjælpen, formentlig 

ny udlejning, kan give problemer med parkering.  

Årsmøde i foråret, alle er på valg. De der får flest stemmer vælges for 3 år, øvrige for 2 år, 

suppleanter for 1 år. 

4. Inspirationstur: måske i marts 2022. Jytte og Hanne finder et Hus, der vil have besøg. 

5. Input til Væveren: udmelding fra Informationen. Åbent Hus. Fotoudstilling. Modtaget legat 

5.000kr. til kaffe og kage med 1 person fra Huset og 1 udefra for at modvirke ensomhed.. Flere 

Yogahold, skriv gerne på venteliste, svømning dog undtaget. 

6. Drop-down markise: Hanne har søgt flere tilbud, samt Fonde. Ole tager billeder af markiser fra 

Syros. John spørger Palle om evt. ideer, Jutta spørger Glarmester. 

7. Lokaleplanlægning og holdregistrering: der arbejdes på sagen. 

8. Lokale legater: modtaget 5000 kr. fra Bøge Andersen til projekt i det nye år med kaffe og kage i 

caféen, 1 person fra Huset og 1 udefra, der skal trykkes billetter, samt annonceres i Væveren. 

9. Hvordan forholder vi os til politisk agitation og opslag i Huset?: ingen opslag. Der skal udlånes 

ledige lokaler til Folkeoplysning. 

10. Meddelelser fra Hanne: nye gulve i hele området med festsal, café og gangareal, gerne plader a la 

plankegulv, tilbud indhentes. Kan udføres op til jul og mellem jul og nytår. Dankortautomat er 

droppet. Ny leder af Hjemmeplejen Christina Simonsen. Oprydning i Kedelhuset, der skal males.. 

Kun opbevaring af fællesting i Motionen, John ser på det. Spejder-huset de sidste penge søges i det 

nye år, der bygges i 2023.  AOF meldt fra mht. valgmøde. 

 

Næste møde 11/11 2021 kl. 10 – 11.45, mødeleder Jutta. 

Referent: Kate Nielsen  


