
Referat af Brugerrådsmøde 16. august 2018.08.16 

Til stede: Allan Holst, Dan Nedensgaard, Evald Andersen, Hanne Berthelsen, Jeanet Barth, John 

Sørensen, Jutta Hørlyck, Ole Larsen. 

Afbud: Kate Nielsen, Lisbeth Mariegaard 

 

Mødeleder: John Sørensen 

Valg af referent: Dan Nedensgaard 

 

Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: John fortalte, at trods sommerlukning havde der været 

aktivitet hos bl.a. strikkerdamerne, zumba, lydavisen, bordtennis, frimærker,  yoga, 3D-kort 

ligesom motionen havde været godt besøgt. 

 

1. Godkendelse af referat fra 21. juni samt gennemgang af aktionspunkter, Foto af 

aktivitetslederne:  

 Jeanet gjorde indsigelser over formuleringen: ”beklagede sig over”, som hun 

ønskede rettet til orienterede. Dette skete.  

 Hanne refererede fra redaktioner, hvor der er kommet ny opsøgende journalist,  

 Ole fortalte, at Infoskærm i forhal er blevet for gammel, hvorfor han har indhentet 

tilbud på en ny, som forhåbentlig vil være på plads til foråret.  

 Dan refererede fra PR-gruppen, som bl.a. arbejder med at være i en julebod 2 

weekender i december, og fra Frivillig Fredag, som pt. er ved at være på plads. 

  Evald meddelte fra spillegruppen, at bridgeundervisning er begyndt med meget 

stor tilslutning.  

 Jutta meddelte på vegne af Lisbeth, at der burde tilføjes ”selvhjulpne” i 

vedtægterne.  

 Evald ønsker punktet valgbar diskuteret.  

 Hanne ønskede, at vedtægterne blev diskuteret i det samlede Brugerråd og 

indkalder til ekstraordinært Brugerrådsmøde med eneste punkt: vedtægter.  
 

2. Ny Pixi: Den omdelte Pixi er skrevet som vejledning til Brugerrådet.  

 John foreslog, at den også uddeles til aktivitetslederne. 
 

3. Caféens placering i systemet:  

 Jutta sammenlignede med Caféen i Frederiksværk mht. anretninger.  

 John foreslog, at Jutta tager en samtale med Theis.  

 Ole foreslog en idekasse i Caféen. 
 

4. Pladser undermødet:  

 John foreslog, at mødelederen sidder for bordenden ved vinduet og referenten for 

den modsatte bordende. 
 

5. Nye borde ansøgning:  

 Evald kunne meddele, at Hanne Berthelsen som leder af Huset skal sende en sådan 

ansøgning, men den ligger pt. i kommunalbestyrelsen som høringssvar, og vi får 

forhåbentlig svar efter budgetmødet 21. august, hvor Evald, John og Ole vil være til 

stede.  

 Bordene er bestilt og koster 50.000 kr. Heraf betaler Støtteforeningen det halve og 

Brugerrådet resten. De ankommer 28. august. 



 

6. Veluxfonden, brainstorm til nye tiltag:  

 Brugerrådet udarbejder en oversigt over beløb (store beløb), som skal anvendes til 

disse formål. 

 Ole forslog i-Pads eller små skærme(elektroniske dørskilte) til samtlige lokaler.  

 Dan ønsker musikanlæg, med hastighedregulering, i festsalen til danserne.   

 Ole mente, det ville være en god ide at kontakte AV-Centeret ang. nye tiltag i 

Festsalen, hvilket han gør.  

 Jutta foreslog markiser over petanquebanen (foran Caféen).  

 Evald talte om lyd i mellemgang og Café, hvilket er etableret.  

 Hanne gjorde opmærksom på, at stolene i Festsalen trænger til fornyelse, da de 

både er slidte og for tunge. 
 

7. Orientering ved Hanne:  

 Parkering er sendt videre til kommunalbestyrelsen til mødet 30. august.  

 Baderummene skal renoveres gennem Strandparken –  vi ønsker, de bliver 

”rengøringsvenlige”. Der begyndes i motionen.  

 Hanne har møde med Strandparken uge 34. 

 I cykelskuret mangler tagplader efter renovering.  

 John kunne fortælle, at der siver vand ned i motionen.  

 Brugerrådet enedes om at besøge Bakkehuset. Ole er tovholder.  

 Nye kontaktpersoner: Evald overdrager motionen til John, og Evalds hold mandag 

overtages af Kim Carlsen.  

 Brugerrådet spørger Peter Tversted, om kan vil være leder af 

besøgsmodtagegruppen.  

 Lis Rasmussen overtager bridge efter Didde Borgstrøm.  

 Nye aktiviteter: Juledekorationer v/ Marianne Valentin, Mad v/ Jytte Zaar. 

 Lydavisen søger initiativprisen.   

 Brugerrådet vil gerne tage imod Morten Dreyers tilbud, men havde følgende 

spørgsmål: Hvem skal betale, og hvad koster forsikring og sikring af kommunens 

billeder? Jutta er tovholder. 
 

8. Eventuelt: Allan forklarede om forsikring af frivillige, Servicelovens § 18A. Brugerrådet 

spurgte, hvem der rent faktisk kan komme ind under denne paragraf. Denne lov dækker 

kun de frivillige i Caféen. Alle andre er dækket af egen forsikring. 
 

 

Udestående: 

2020 plan 

SWOT analyse 
 

Punkter på ekstraordinært Brugerrådsmøde: 

Vedtægter – Dato fremsendes 
 

Næste ordinære møde: 

6. september 2018 kl. 8.30 

Mødeleder: Jutta Hørlyck 

  

Referent: Dan Nedensgaard 


