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Deltagere John Sørensen, Ole Larsen, Hanne Berthelsen 

Nicolaj Rieber på Teams 

Afbud Jytte Zaar, Kate Nielsen 

Mødeleder 

Referent 

Jutta Hørlyck 

Hanne Berthelsen 

                   

1.  2. Valg af referent,  

Hanne B. 

3. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset, Jutta 
Cafeen fuld åbent igen. Det er dejligt da det for nogen er den eneste sociale kontakt de har. 
Husets rummer utrolig mange Ressourcer og kompetencer der udvikler sig til noget helt unikt 
når de bliver sat i spil. 

4. Referat fra sidste møde  

Godkendt. Hænges op af Jutta og lægges på hjemmeside v. Ole. 

5. Tilbagemelding fra Temagrupper, Udvalg, informationen og andre. Nyt fra motionen, 
Køkkengruppen. Tilgængelighed 

 Intet nyt fra kreative. Tegneholdet udstiller, strik sælger varer 
Intet nyt fra teknik. Video laver prøveoptagelser i festsalen til Qi gongfilm, 
Informationens har behov for at mødes, men kan kun mødes, hvis ikke der er mere end 10 
tilmeldte. 
Motionen overholder forsamlingsforbuddet på max 10 personer i de lokaler der er store nok. I 
de øvrige lokaler retter man ind efter retningslinierne på lokalestørrelse med 4 kvadratmeter 
pr. person. Der bliver holdt afstand, sprittet flittigt af. Man spreder aktiviteten lidt, så der køres 
Lørdagshold for spinning og flere hold er delt. Kludevask Sonja Sølyst og Lene Juul har meldt 
sig, der behøves fortsat 1 person. Informationen lægger klude sammen. 
 Kommunens træning man, tirsdag, tors eftermiddag har en udfordring, hvis der er flere i 
lokalet, så de ikke kan komme med deres gruppe på 10. Hanne har skrevet ud om ti og to, men 
mangler at skrive ud om også at vise hensyn på mandage. 
 Fungerer superfint med vægtene. 
John tjekker op på Træningstøj til instruktørerne. 
1 køkkengruppe er igang igen. 
Tilgængeligheden arbejder vi fortsat ihærdigt med. Vi har været helt oppe på 97procent, men 
er igen, uvist af hvilke årsager på 87.  
Adgang for aktivitetslederne til at redigere på egen hjemmeside er desværre midlertidigt 
lukket. Da det ikke er ligegyldigt i forhold til tilgængelighed, hvordan linierne, fotos og andet 
lægges på. 
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6.  7. Svar på brev fra Arne Kindler 

Hanne skriver på Brugerrådets vegne, at vi takker for at Arne Kindler stiller op til Brugerrådet 
og vi håber og tror på at vi kan gennemføre et valg til foråret. 

8. Corona, Herunder forsamlingsforbuddet. Vi må godt under bestemte 
forudsætninger gennemføre kulturelle aktiviteter med 50 personer.   

Vi skriver det på hjemmesiden. 
For at få et retvisende billede af lokaleforbrug og for at nye brugere kan orientere sig og 
information kan vidergive retvisende information Informerer vi på 3 spor: 
A:Ole lægger en artikel ind på forsiden af hjemmesiden om at der kan forekomme 
uregelmæssigheder og man kan kontakte aktivitetslederen. 
 B: Brugerrådsmedlemmer kontakter temagrupper om status for aktiviteten i disse coronatider. 
Brugerrådsmedlemmer giver Jutta, som er tovholder besked. Jutta holder styr på at der rettes i 
bookingen og der videresendes til hjemmesiden, så vi kan rette oplysningerne der. 
Hanne skriver oplæg, som benyttes til at sende ud til grupperne, så det bliver enslydende. 
C: Ældresagens brug af lokaler, Hanne kontakter Poul for at få revideret bookningerne resten af 
året. 
 Zumba og bodystep kører ikke  
Besøgsvenner søger nye venner. Hanne lægger på facebook  
Vinsmagning aflyst, Lucia aflyst 

9. Caféen:   

igen åben fra 8-15. 

10. Nye aktiviteter: jydewhist, Bridge club tee og seniorbridge. 

4 mands bridge-grupperne giver anledning til bekymring for lukkede hold. 

De to nye grupper har et lille lokale hvor der ikke fysisk er plads til flere. Bridge giver i sig selv 
en begrænsning da hold skal gå op i 4. Hvis interesserede henvender sig i informationen, kan 
man skrive til samtlige hold om de har plads til en mere eller om de har brug for afløsere. 

11. Skal vi lægge plads til pakkeskabe?  

Udsættes til januar. 

12. Væveren: Væveren er i trykken, Brugerrådet informerer.  

Mødeleder i måneden der er deadline for Væveren, skriver Brugerrådet informerer. 

13. Meddelelser fra Hanne,  

P-Plads 1 års gennemgang. Udskiftning af vissen beplantning. Ventilation 1 års gennemgang d. 
3.12 kl. 10, orientering om Kedelhuset, lejen på Kedelhuset er faldet på plads, regnskabs-
forecast ser fornuftigt ud. Vægterordningen fungerer superfint. 

14. Evt.  

Nedsættelse af et lille udvalg, der kigger på husets inventar. Jutta, Jytte, Ole, John, mødes d. 
10.12 kl. 9.30 

15. Punkter til næste møde, 

Postskabe 

Næste møde 14.1. kl. 11-12 og derefter nytårskur, Mødeleder John 
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Vigtige datoer: 

 
 


