
Referat fra Brugerrådsmøde 2. marts 2017. 

Tilstede: Ole Larsen, Poul Erik Gjerka, Peter Læssøe, Nadia Langhoff, Lisbeth Mariegaard, Poul Rasmussen, 

Dan Nedensgaard, Hanne Berthelsen. 

Fraværende: Peter Tversted. 

Mødeleder: Ole Larsen. 

Hvad har været unikt i Aktivitetshuset den seneste måned? v/ Ole Larsen: alle og alt er unikt. 

1. Godkendelse af referat fra 2. februar 2017: godkendt. Der blev stillet spørgsmål til pkt. 4 

om undervisning i Mac. Poul vil gerne påtage sig det, hvis der er efterspørgsel. Spørgsmål til 

samarbejde med Dragør Bio, det er overgivet til arrangementsgruppen. 

2. Orientering fra diverse møder / projekter: 

a) Køkkenprojekt v/Hanne: projektet er godt i gang. Der er søgt tilbud fra flere 

firmaer også lokale. Det ser ud til at pengene slår til. Skal godkendes i 

Kommunalbestyrelsen den 29. marts, Hanne håber, det giver mindre uro i huset, 

når håndværkerne først går i gang til april. 

b) Diverse besøg, herunder Borgerforeningen: Borgerforeningen kommer på besøg 

den 13. marts kl. 20, salg af kaffe, øl og vand. Dan N. prøver at få flere aktivitets-

ledere til at deltage. Hanne B. fortæller om visioner. Hanne og Ole ser på teknikken 

i caféen.  Inspirationsturen for Aktivitetslederne er flyttet til tirsdag den 23. maj 

2017. Mødeaktivitetskalender for Brugerråd og Besøgsgruppen er udsendt.  

c) Av-udstyret i festsalen er bragt up to date. Ole udarbejder en manual. 

d) Redaktioner v/Ole: stor ros til gruppen, da der arbejdes rigtigt godt. Rettelser til 

Væveren sendes via mail til redaktionen eller ved henvendelse i Informationen. 

e) PR-udvalg v/Dan: næste møde 7/3, der arbejdes med Frivillig Fredag, der kommer 

ny dato, som ikke er meldt ud. 

f) Forestående opgaver v/ Hanne: der er en del opgaver, bl.a. skal der males i 

Massagerummet og Det kreative samt kontoret ved Informationen, der skal 

opsætte LED-lys. Der skal ses på lyset i Festsalen, gerne LED-lys med dæmper, lyset 

i Studierummet ses der på. Glasværkstedet med ovn og redskaber pris 55.000 kr., 

dertil kommer ventilation. Skillevæg 18.000 kr. Velux-fonden og Aktivitetshusets 

Venner søges om støtte. Brugerraadet siger også ja til økonomisk støtte. 

Akustikken i Caféen skal afhjælpes, der er modtaget tilbud på 36.000 kr., der 

ønskes flere tilbud. 

3. Borger Center m.m. i Aktivitetshuset v/Hanne: ønske fra Kommunen om at Borger Center 

får plads i huset, måske et par gange om måneden. Brugerrådet gik ind for idéen, måske 

kunne foreninger også være interesseret i en plads i huset, måske mellem kl. 15 og 16. Der 

arbejdes videre med det. 

4. Tilbagemelding fra mødet med Thyra Pallesen: Thyra har stor forståelse for Huset. 

Hensigtsmæssigt at holde kontakt til hende et par gange om året, men med konkret 

dagsorden. Angående kørsel i kommunen må Brugerraadet gerne gå ind i det. Hvad er der 

til rådighed af kørsel? 



5. Eventuelt: der oprettes en Dramagruppe til efteråret, aktivitetsleder har meldt sig. Lydavisen 

er på banen og kan snart udkomme. Kommunen afholder 4 skovture i sommer. 

Aktivitetsledernes brugerundersøgelse sættes i gang. 

  

Næste møde: torsdag den 6. april 8.15 – 10.15  

 

Referent: Kate Nielsen 


