
Referat fra Brugerrådsmøde 16. juni 2022. 

Tilstede: Jutta Hørlyck, Jytte Zaar, Ole Larsen, Arne Kindler, Hanne Berthelsen, Leise Svane Andersen, Nadia 

Langhoff, Bo Bjørn Nielsen. 

Fraværende: Nicolaj Riber. 

Mødeleder: Jutta Hørlyck. 

Mødet blev indledt med frokost. 

1. Formel godkendelse af referat fra 12. maj 2022: godkendt. Mødeledelse er frivilligt, Bo Biørn 

Nielsen og Nadia Langhoff melder fra mødelederrollen. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper: PR-gruppen, nyt medlem Linda Skou Remfeldt. Motion: Sundhed 

og Velvære er i gang med et stort projekt, som skal finde sted den 15. september, et samarbejde 

om sundhedsfremme og forebyggelse. Stick do er godt i gang, håber det kan fortsætte, rigtig 

mange er glade for aktiviteten. Temagrupperne skal tilbagemelde inden uge 40. Hanne Berthelsen 

og Nadia Langhoff arbejder sammen om en relevant del af Studiekredsgrupperne.  

3. Tilbagemelding, afskærmning af terrasse og café: intet nyt, afventer tilbagemelding fra 

Strandparken. 

4. Inspirationstur for Aktivitetslederne: Jytte Zaar og Hanne Berthelsen afventer svar, måske Bliver 

det Bakkehuset i Vedbæk. 

5. Brugerrådets konto, ideer til fundraising: man drøftede om der var brug for en elevator i 

Kedelhuset. Behovet kan ikke afdækkes af Brugerrådet, Hanne Berthelsen snakker med 

Strandparken. 

6. Sundhedsdag for alle 15/9 kl. 13 – 16: som nævnt under pkt. 2 er det et stort projekt, mange stiller 

op på frivillig basis, der bliver sørget for frugt og alkoholfri øl, man søger en af kommunens konto 

om tilskud. Jytte Zaar har modtaget § 18 midler 30.000 kr. til sine busture for ensomme.  

7. Samarbejde med andre bestyrelser afd. 9, Biblioteket, AOF, Borgerservice, skoler, spejdere: 

samarbejde med afd. 9 ville være dejligt, hvilke ønsker har de til os, og hvilke ønsker har vi. Hanne 

Berthelsen følger op på det. Borgerservice kan ikke for tiden afse tid til at være hos os. Samarbejdet 

med AOF fortsætter som hidtil. 

8. Pixigruppe: arbejdsmøde den 27/6 kl. 10.30 – 12.30 blev aftalt. 

9. Dato for undervisning i Conventus bliver 20. og 22.6. kl- 10 – 12, byd gerne ind med emner.  

10. Eventuelt: BR bør drøfte parkeringsproblemerne – og beslutte og handle. Kun Husets brugere må 

parkere foran Huset, personalet på 1. sal skal parkere omme på siden af Huset: Hanne Berthelsen 

tager det atter op med 1. salen. Cykelparkering tages op på næste møde. Grejet fra Enggården, som 

står i forhallen hentes retur af Enggården, samt flyttes på 1. salen. 

 

Næste nøde den 11. august kl. 10 – 11.30, mødeleder Arne Kindler. 

 

Punkter til dagsorden: 

Forebyggende hjemmebesøg 

Tilbagemelding om udflugt og socialt samvær 

Cykelparkering 

 

Referent: Kate Nielsen    


