
Referat fra Brugerrådsmøde 25. juni 2021. 

Tilstede: Jutta Hørlyck, Jytte Zaar, Hanne Berthelsen, John Sørensen, Ole Larsen. 

Fraværende: Nicolaj Riber. 

Mødeleder: Jutta Hørlyck 

1. Planlægning af sommer,  

Aktivitetshuset er åbent hele sommeren, Informationen er åben og Vægterne og Brugerrådet ser 

efter huset 

caféen lukker kun 2 uger: caféen lukker i ugerne 28 og 29 fra 12. til og med 25. juli.  

Hanne ferie ugerne 29, 30 og 31 fra 19. Juli til og med 8. august. Her lukker dørene kl. 15. 

Motionen åben i ferietiden fra kl. 7 til kl. 12. Holdene der er i gang fremgår af Conventus. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper, udvalg, Informationen og andre.  

Deadline næste Væver 30/7. Enkelte Temagrupper mødes i ferietiden. Informationen: onsdagen 

frigives til andre brugere (foreninger, Institutioner, organisationer, Borgerservice). Årsmødet: vi 

håber efteråret bliver normalt, ellers bliver det i foråret 2022. Punkt til næste dagsorden. Skal vi 

tilbage på sporet eller skal der nytænkes, gerne input fra alle. Puljepenge: der gives støtte til 

oplevelser, især til sårbare personer, måske salg af Cafégavekort. Forslagene fra Kirsten Tønnesen 

er en gode idéer. 

3. Skovture: projektet kører, salg af billetter 29/6. 

4. Formel godkendelse af sidste referat: møde 6/5 godkendt. Punktet skal fremover komme først på 

dagsordenen. 

5. Meddelelser fra Hanne: AV udstyr i Kedelhuset. Vagtplan for lukning af døre og vinduer på plads. 

Galleritegninger fra Bistroen søger plads, kan vi finde plads. Der skal være baderum til mandlige 

ansatte. Tilbud fra låsefirmaer om abonnement undersøges. Besøgsvennerne mangler besøgende. 

Jørgen Frederiksen ser på det. Kviktest: det vides ikke nøjagtigt, hvor længe der skal testes endnu. 

Der søges stadig medredaktør til Væveren. 

6. Eventuelt: Dragør Lokalhistorisk Forening vil gerne have trykt deres blad hos os. Der undersøges 

hvor mange gange om året, hvor mange eksemplarer, samt om nogen vil stå for trykningen. 

 

Næste møde: 12. August, mødeleder Jytte Zaar. Punkter til dagsorden:  
Årsmøde. 
Skal vi tilbage på sporet eller skal der nytænkes, gerne input fra alle. 

Lokalefordeling 
 

Referent: Kate Nielsen. 

 

Tak for dejlig frokost. 


