
Referat fra Brugerrådsmøde 8. november 2017. 

Tilstede: Evald Andersen, Poul Rasmussen, Dan Nedensgaard, Jutta Hørlyck, John Sørensen, Poul Erik 

Gjerka, Peter Læssøe, Hanne Berthelsen. 

Fraværende: Lisbeth Mariegaard. 

Mødeleder: Poul Erik Gjerka. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset i oktober måned:  Poul Erik ønskede sig nogle 

forbedringer i Brugerrådet, bl.a. at dagsordenen blev udsendt i god tid og økonomien  var på 

oftere, henviste til Frankrigsturen., som han synes, han havde hørt for lidt om. 

2. Godkendelse af referat fra 5. oktober 2017: godkendt. 

3. Orientering fra aktivitetsgruppe: 

 Tilbagemelding fra de kreative, musik, sang og dans, køkken: 

 Jutta har haft møde med  ”de kreative”, vil gerne være med til salg af produkter, da de fik 

forklaret, hvad pengene går til. Havegruppen havde et ønske om et foredrag ”Slottet i 

Smørmosen” gerne for hele huset. Forslaget blev overgivet til Arrangementsgruppen, det 

koster selvfølgelig noget, men BR støtter op. Man beklagede sig over akustikken i rummet. 

Man drøftede, hvad det indebar at være aktivitetsleder, om man skulle motivere, være 

fører eller ligemand. BR drøftede i den forbindelse om der skulle være et foredrag med 

positiv psykologi, måske i august. Jutta og Hanne danner gruppe med det formål, BR 

betaler. 

 Studiekredse: John har prøvet at sammenkalde aktivitetslederne, det var ingen succes, 

mødet udsættes til januar, John vil personligt kontakte aktivitetslederne inden. BR skal ikke 

lave rammer og retningslinjer for Aktivitetslederne. Ved møderne skal man få sat ansigter 

på hinanden og måske tale om samarbejde. Speakers Corner er anført forkert under 

Stuiekredse i Væveren.  

 Musik, sang og dans havde et godt møde, der blev vedtaget at synge morgensang kl. 9.30 i 

forhallen 3 fredage i december måned. Georg og Jon står for det. 

 Køkkengruppen: som også består af 2 fra Ældre Sagen. Har udnævnt Laurits som 

Køkkenansvarlig. 

 Arrangementsgruppen var ikke interesseret i at lave banko hver måned. Der blev opfordret 

til at lave en Bankogruppe, Evald kontakter Aktivitetslederne for Spil.  

 PR: er i gang med at udarbejde et faktablad på engelsk og fransk til de besøgende i huset. 

Logoet blev diskuteret, men BR har vedtaget, at det forbliver som det er. 

 Mobilitetsdagen 31/10 stort arrangement, godt foredrag. men for lidt information i 

forvejen, skal med i Væveren, måske Conventus, opslagstavle, PR. 

 Valgmøde: god dirigent, godt møde, fin information. 

 Hallloween: succes, fin fest, ikke udsolgt, ønske om udvidelse af festudvalget. 

4. Tilbagemelding på undervisning i Conventus og hjemmeside m.m.: 

2 hold 8 + 10, meget interesserede. På fællesmøde kan man opfordre til at deltage. Bjarne Erbs 

står for hjemmesiden, Poul undersøger, hvad der sker. Hjertestarterkursus, måske opfordring 

via Conventus. 



5. Hvordan er de frivillige forsikret, mens de er i Aktivitetshuset, er der nyt?: Peter har modtaget 

et foreløbigt svar fra forvaltningen, sendt som mail til BR, endeligt svar kommer i december. 

6. Rengøring: møde om opstramning, der er udarbejdet en ny plan. 2 badeværelser skal 

renoveres, bænke skal hænge på vægen, ventilation i alle badeværelser. Møde med P&T. 

7. Bordet rundt: Parkering, Hanne rykker. Husets husleje skal på udvalgsmøde i forvaltningen. 

Udvidelse af cykelparkering, hvis dette er muligt. Brandinstruks, skiltning mangler nogle steder. 

Hunde må ikke medtages, kan det nå at komme i Væveren, tages op med Aktivitetslederen. 

8. Orientering: Arrangementsgruppen har modtaget 10.000 kr. fra Eventpuljen, deadline for 

indlæg til næste Væveren er 31/1 18. Væveren som lydavis. Besøg fra Japan 14. Og 21. 

november. Økonomi er på dagsorden 1 gang om året. Dagsorden udarbejdes af mødelederen, 

det er Peters tur i december. Lokaleplanen er færdig, stort arbejde. Der bliver udarbejdet regler 

for brug af udstillingsskabene. Poul Erik genopstiller ikke til valg i 2018. BR har nytårskur 4/1 

2018 kl. 12.30, møde kl. 11.30. 

Emner til kommende møder: 

 Aktivitetsledere: definition af, hvem er aktivitetsleder / hvordan man er 

aktivitetsleder. 

 Opdatering af vision, mål, SWOT o.a. 

 Ændring af vedtægter 

 Udarbejde 2020 plan 

 Udvidelse af besøgsmodtagegruppen 

Næste møde er 7. december 2017 kl. 8.30, mødeleder Poul H Rasmussen 

Referent: Kate Nielsen 

 


