Referat fra Årsmøde i Aktivitetshuset den 10. april 2019.
John Sørensen fra Brugerrådet bød velkommen og roste det fine fremmøde, ca. 80 personer. Derefter blev
der sunget den ”Den blå anemone”.
1. Valg af dirigent og stemmetællere: Brugerrådet foreslog Lene Just Lund som dirigent, hun blev
valgt. Stemmetællere blev Winnie Walløe og Christine Bak. Protest mod stemmesedlen med
afgivelse af to x blev afvist. Dirigenten konstaterede at Årsmødet var livligt indkaldt og gav ordet til
Hanne Berthelsen.
2. Beretning: Hanne aflagde en fyldig beretning. Aktivitetshuset har nu booking af Kedelhuset.
Vedtægterne er ændret, så personer 63+ og førtidspensionister kan deltage i Huset. I det nye år er
der forespørgsel på at udvide målgruppen, så det også gælder for personer i fleksjob og
seniorførtidspensionister. Persondataloven er givet en del arbejde. Der sker hele tiden
vedligeholdelse og forbedringer i Huset, bl.a. kommer der akustikforbedring i Caféen og ”Det
kreative”, samt belysning der matcher forskellige behov. På rådhuset er der kommet ny chef Tina
Roikjer Køtter og i Strandparken ny driftschef John Hald, der lover udvidelse af parkering til
sommer. Der er kommet automatiske dørlukkere, dørene lukkes kl. 16. Forbedringer af Infoboardet
i forhallen arbejder Ole Larsen med. Der har været besøg fra Folketinget af minister Thyra Frank,
stor succes. Til alle forbedringer og vedligeholdelse søges der midler fra fonde, samt
Borgerforeningen og Aktivitetshusets Venner. Man har prøvet at forbedre organisationen for at
styrke fællesskabet og inspirere på tværs af Aktiviteterne. Der er kommet mange nye aktiviteter til,
som Go-run, forskellige svømmehold, når svømmehallen åbner, hvis vi får nogle tider. Bridgehold,
bodyage-kondital, in-door cykling, Bodegahold, blomsterhold, franskhold, cykelhold for damer, man
prøver at afskaffe ventelister ved at oprette nye hold eller flytte om på brugen af lokaler. Caféen er
meget populær både til hverdag og med deres forskellige arrangementer i løbet af året.
Der blev stillet spørgsmål om Hjertestarter, der findes en mere udendørs på Wiedergården. Der
blev spurgt til cykelparkering, især de trehjulede, dette tages op.

3. Gennemgang af regnskab v Hanne B.: der er forbrugt 99,77 % af budgettet, overskuddet på 8.714
kr. overføres til næste år. Der henstilles, at man bruger caféen og hverken medbringer kaffe eller
kage i caféens åbningstid. Der blev stillet spørgsmål til Husets husleje, det blev bemærket , at der er
fokus på det.
4. Indkomne forslag: ingen modtaget.
5. Valg af Brugerrådsmedlemmer og suppleanter: Brugerrådet præsenterede sig, derefter
præsentation af de opstillede kandidater: Jytte Zaar, Kirsten Wærgmann, Jeanet Barth, Tove
Blaabjerg, Wiebke Zickert, Annette Elmstrøm, Dan Nedensgaard, Christian Petersen, Egon Nielsen.
Stemmesedler blev omdelt, der måtte sættes 2 krydser. Efter en pause blev det opgjort, der var
afgivet 192 stemmer, stemmer til Jytte Zaar, stemmer til Tove Blåbjerg, 1. suppleant blev Egon
Nielsen med stemmer og 2. suppleant Christian Petersen stemmer.
6. Eventuelt: Dan Nedensgaard sagde tak til alle og held og lykke til det nye Brugerråd. Forslag om at
man omdelte stemmesedler før præsentationen af de nye kandidater. Spørgsmål om småkager i
Caféen (de findes, spørg efter dem).
Lene Just Lund, dirigenten takkede for god ro og orden og fortalte, at hun var leder af
Turistkontoret, som nu er under Museum Amager.
Hanne Berthelsen takkede dirigenten, sekretæren, samt de afgående Brugerrådsmedlemmer for
indsatsen med vin. Evald Andersen sagde tak og ønskede alt vel til det nye Brugerråd.
Tak til alle og især de frivillige fra Hanne Berthelsen

Det nye Brugerråd: Ole Larsen, Jutta Hørlyck, John Sørensen, Jytte Zaar, Tove Blåbjerg, Egon
Nielsen, Christian Petersen, kommunens repræsentant Allan Holst, sekretær Kate Nielsen.
Hanne Berthelsen opfordrede de nye til at se på hvilke aktivitetsgrupper, man ville deltage i.
Afbud fra Jytte til næste møde den 16. maj kl. 8.30. Inspirationstur for Aktivitetsledere 14. maj.
Referent: Kate Nielsen

