
Referat fra Brugerrådsmøde 21. juni 2019.                           

Tilstede: John Sørensen, Egon Nielsen, Christian Petersen, Ole Larsen, Jutta Hørlyck, Tove Blåbjerg, Hanne 

Berthelsen, Jytte Zaar. 

Afbud: Allan Holst 

Mødeleder: Jytte Zaar. 

1. Hvad har været unikt i Huset v/Jytte: alt hvad Huset rummer, alle de glade mennesker man møder og gode 

”feedback”. Måske skulle det unikke på Infoboard? 

2. Formel godkendelse af sidste referat: godkendt. Jutta tilføjede, at det var unikt at en inspirationstur var 

blevet aflyst. 

3. Indkaldelse til Ældremøde 29/10kl. 13.30 til 15.30: mødet afholdes i Studielokalet , Wiedergården, 

deltagere fra Brugerrådet er Jytte, John , Christian og Hanne. Jutta spurgte til Brugerrådets plads i FOU, man 

enedes om at bibeholde den, Jutta repræsenterer. 

4. Spørgsmål til det nye Pixihæfte: ikke alle havde afhentet det. Kate blev kontaktperson til 

Arrangementsgruppen. Man drøftede om hæftet skulle være en note til vedtægterne, samt om vedtægterne 

skulle fremgå af bagsiden af Pixihæftet.  

5. Brainstorm til nye tiltag, Veluxfonden: ansøge om ny Crossmaskine, hvis den nuværende ikke kan repareres. 

Markise til caféen i stedet for parasollerne. Forslag om afholdelse af mannequin-opvisning. 

6. Tilbagemelding fra PR gruppen (jubilæumsarrangement) og arrangementsgruppen, festudvalget, 

teknikergruppen, De kreative, servicegruppen og andre: arrangementsgruppen har møde 1/7, efterårets 

arrangementer er på plads.  

PR gruppen arrangerer jubilæumsmøde d. 16. oktober, møde med sponsorer. 

Festudvalget arrangerer Gallafest 26. oktober  

Servicegruppen har haft et fint møde.  

Besøgsmodtagegruppen får et travlt efterår med besøg af flere forskellige grupper. Fra Malmø 20/8, 

Limhamn i september, Svenske embedsmænd 12/9, Japanere 16/11. Hanne noterede at flere kunne hjælpe 

med at tolke det svenske. 

7. Ny inspirationstur: Jytte og Hanne laver oplæg som sendes til Brugerrådet og derefter til grupperne. 

8. Forsøgsperiode med udvidet brugerkreds til brugere på seniorførtidspension og i flexjob: er sat i gang. 

9. Meddelelser fra Hanne: motionen lukket i uge 35 og 36 på grund af håndværkere, P-pladsen vil ligeledes 

være under ombygning i efteråret. Svømmebaner er fordelt, men ikke meldt ud. Terrassen renses., samt 

maler i Huset. Ny aktivitet: Japansk håndværk.. Der har været afholdt møde med Spejderne der skal bygge 

nyt klubhus, Vi kan låne lokaler og få indflydelse på indretningen. Informationsmøde for nye brugere, 

sammenlagt med seniormøde d. 25/9, Efter mødet vil man evt. kunne møde repræsentanter fra 

hjemmeplejen, Besøgsvennerne, samtalegruppen, demenskoordinator, sundhedskonsulent samt 

Borgerservice. Husk tilmelding.  

 

Efter mødet blev der serveret en dejlig frokost fra caféen, og vi ønskede hinanden god sommer. 

Grill-dag 27. august: husk at købe billet, der er solgt over 100. 

 

Næste brugerrådsmøde: 8. august kl. 8.30, mødeleder Ole Larsen, Tina deltager.   

 

Referent: Kate Nielsen 


