
Referat fra Brugerrådmøde 6. april 2017. 

Tilstede: Poul Erik Gjerka, Poul Rasmussen, Dan Nedensgaard, Hanne Berthelsen, Peter Tversted, Nadia 

Langhoff, Lisbeth Mariegaard, Peter Læssøe, Ole Larsen med på Skipe. 

Mødeleder: Peter Læssøe. 

Hvad har været unikt i Aktivitetshuset den seneste måned? v/Peter Læssøe: Sangforeningen 

afholdt fødselsdag i festsalen. Kommunalbestyrelsen har sagt ok til at gå i gang med det nye 

køkken. En lille gruppe tager til Frankrig som inspiration.. Lisbeth nævnte, at 49 personer deltog i 

Speakers Corner. 

1. Godkendelse af sidste referat fra 2. marts 2017: godkendt. Anfør den ansvarlige ud for 

opgaven, så det er overskueligt. 

2. Orientering fra diverse møder / projekter: 

• Tilbagemelding fra kommunalbestyrelsen vedr. køkkenprojekt v/Hanne: det sættes i 

gang, Hanne forventer en hurtig igangsættelse. Det kræver en del logistik. Kælderen 

kan midlertidigt bruges som mødelokale. Måske tager det forhåbentlig kun 1 måneds 

tid at gøre færdigt. 

• Lydavis v/Hanne: gruppen er godt i gang.  Udsender omkring 1. Maj, kan høres i 

forbindelse med hjemmesiderne. 

• Status for glasværkstedet v/Hanne: Velux har bedt om yderligere oplysninger, som er 

sendt, så skulle pengene komme. Forhåbentlig er værkstedet klar til september. 

• Første møde med de kreative aktivitetsledere v/Hanne: mødet finder sted 7. april, kun 

få har tilmeldt sig. Man håber, det kan give en snak mellem de forskellige grupper. 

Øvrige aktivitetsledere indbydes til møder efter årsmødet. 

• Natteravnene, opbevaring af jakker v/Hanne: jakkerne opbevares i kælderen. Fint at 

nogen kommer og går i huset især i weekenderne. 

• Information om bevillinger fra diverse fonde v/ Hanne: smedeværkstedet har fået 

40.000 kr. til ny drejebænk, 13.000 til It-workshop, 24.000 til Videogruppen. Der 

påtænkes en event, når køknet åbnes. Punkt til Hannes beretning til årsmødet. 

3. Forberedelse til årsmødet: finder sted 26. april 2017 kl. 13. 30. Benny Pedersen er dirigent. 

Poul Rasmussen byder velkommen og slutter af. Der bydes på øl og vand. Nadia Langhoff 

spiller til sang, man valgte ”Den blå anemone”. Hanne Berthelsen aflægger beretning med 

organisationsplan og visioner på skærm. Brugerundersøgelsen? Fremlæggelse af regnskab, 

ganske enkelt, sender dirigentens tidsplan til BR. Opfordring til brugerne om at stille op. 

Markedsføring af kandidater, som opslag på infoboard sendes til Hanne. Brugerrådet 

vendte en problemstilling vedrørende opstillingsberettelse til Brugerrådet. Man vedtog at 

en person, der har pensioneret sig selv som 64 årig, bosiddende i Dragør Kommune og som 

er bruger af huset, er velkommen til at opstille til Brugerrådet. Af vedtægterne fremgår det, 

at vælges kan alle pensionister, efterlønnere og førtidspensionister i Dragør Kommune. 

4. Besøg af brugerråd fra Fårevejle den 19. april 2017: afbud fra Poul, Nadia, Kate og Ole. 

Besøg fra Japan 23/6 tager Besøgsgruppen sig af. 

5. Eventuelt: Peter T sagde tak til BR for den tid han havde haft der. Ældrerådets formand har 

trukket sig. Inspirationstur 23/5, BR inviterer og deltager. Peter L. sætter brugerunder-



søgelsen i gang. Dan tager en snak med 2 personer som ikke modtager mail. Vedr. P-

pladser er det hele kørt i kage, kommunens udvalg har sendt forslag tilbage til 

Strandparken, så der kan begyndes forfra. Dette skal meldes ud til samtlige brugere.  

 Næste møde: årsmøde onsdag 26. april kl. 13.30, almindeligt brugerrådsmøde torsdag 4. maj 

2017 kl. 8.15. 

Opgaver i forbindelse med årsmødet:  

Poul byder velkommen og byder på øl eller vand, samt takker af. 

 Nadia spiller til sang. 

 Hanne aflægger beretning, organisationsplan samt visioner på skærm, fremlægger regnskab, 

sender dirigentens tidsplan til BR. Udmelding om P-plads sagen 

Peter L: Brugerundersøgelse sættes i gang..  

Dan tager snak med 2 uden mail i forbindelse med undersøgelsen. 

 Referent: Kate Brugerundersøgelse? 


