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Referat fra Brugerrådsmøde 5. oktober 2017. 

 
Tilstede: Evald Andersen, Hanne Berthelsen, Peter Læssøe, Jutta Hørlyck, Lisbeth Mariegaard, 

John Sørensen, Poul Erik Gjerka, Dan Nedensgaard, Poul Rasmussen. 

Mødeleder: Jutta Hørlyck. 

 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset i september måned: køkkenindvielse, Poul 

Erik efterlyste et punkt om husets økonomi. Punktet er på 2 x årligt. Brandsikkerhed 

tilføjet på dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat fra 7. september samt gennemgang af aktionspunkter: Dan 

godkendte ikke, at der var oplyst om indkøb af både ovn og glas med støtte fra 

Aktivitetshusets Venner. På møde i Aktivitetshusets Venner blev det besluttet at 

indkøbe et bredt skab til udstilling samt at nedsætte avancen til 10%. Melding om at 

butik er en god ide. Tænketanken: 2020-planen er en del af arbejdet, gruppen 

består af Dan, Hanne og Lisbeth, der kan trækkes flere ind. Parkering: Strandparken 

indkalder til møde med Aktivitetshuset, afd. 9, forvaltningen, der arbejdes videre på 

flere løsninger. Rengøringen er blevet bedre, men der holdes øje. Liste over ”de 

usynlige” er på vej. Det handler om alle de opgaver der løftes i huset til glæde for 

mange, men som mange brugere blot tager for givet. Fx blomsterpasning, vask af 

badeforhæng, rengøring af motionsredskaber m.m. Brandsikkerhed: 

Beredskabsstyrelsen har godkendt Aktivitetshuset, ingen aftale på 1. salen, men de 

vil gerne være med til brandøvelse. Forespørgsel til Børge Schaltz om at afholde en 

fiktiv brandøvelse i huset. Skiltning om udgang i tilfælde af brand mangler i 

kælderen. Der må ikke være kiler i branddørene. John arbejder videre. 

 

3. Orientering fra udvalgene. Tilbagemelding fra Infomødet: mange tilmeldte, stor 

interesse, men hvor mange nye der kommer vides ikke. Orientering om Huset: 

Strandparken har bevilget penge til 2 nye badeværelser i Motionen.  

Bordtennisturnering: 8 fra 7. Klasser og 8 fra huset samt tilskuere.Det var en god 

oplevelse, som kan tåle gentagelse. Faktura fra Frivillig Fredag på T-shirts sendt til 

Folkeoplysningsudvalget. Der oprettes nyt tegnehold, samt et museumshold. Virtuel 
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Realety arbejder videre. Mindboosterhold nr. 2 er i gang. Foto af Aktivitetsledere 

afventer. Udmelding til Aktivitetsledere om oprydning og udluftning, Hanne B. tager 

en snak med de berørte. Der er afsat 2 dage til kursus i hjemmeside, hjertestarter 

og Conventus for informationen og aktivitetsledere. Glasværkstedet enedes om at 

mødes hver 2. onsdag, så ventelisten blev elimineret. Ventelister revideres.   

 

 

4. Beslutning om Aktivitetshuset skal slutte/fortsætte med at udleje lokaler til 

private fester?: der lejes ikke ud til private fester. Foreninger må låne, problemet er 

så service, men der må bruges pap og plastik eller service fra kælderen. 

5.  Udvalg: Redaktion flyttes ud til højre i planen. Hanne B er kontaktperson. 

Arrangementsgruppen: Birgit Hinge er gået ud. Gruppen har ikke haft møde. 

Sundhed og velvære: Jørgen Frederiksen tilføjes. Guldkornsgruppen og 

Tænketanken sammenlægges.  

Aktiviteter opdelt i grupper: møder afholdes inden nytår, kontaktpersonen fra 

Brugerrådet indkalder, tanken er 1 møde om året. 

Køkkengruppe: Hanne B. er kontaktperson, Spil står Evald Andersen for, Musik er 

Hanne B. Studiekredse er John.  

Banko lidt oftere? Poul Erik tager det op med arrangementsgruppen.  

 

6. Hvordan er de frivillige forsikret, mens de er i Aktivitetshuset: forvaltningen 

arbejder med spørgsmålet, man afventer tilbagemelding. 

 

7. Afgifter på parkering? Iflg. mail fra Hanne 13/9: forslaget blev drøftet, men afvist. 

 

 

8. Nyt logo, iflg. mail fra Hanne 7/9: Forslaget blev drøftet, men faldt ved afstemning. 

 

9. Eventuelt: Valgmøde 24/10 kl. 15. Ole Thisted dirigent, 10 politikere har meldt sig. 

 

 

Næste møde: flyttes til 9. november kl. 8.30.                                                                                                         
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