
Referat fra Brugerrådsmøde 1. november 2018. 

Tilstede: Allan Holst, Evald Andersen, Ole Larsen, Jutta Hørlyck, Hanne Berthelsen, 

Afbud John Sørensen, Jeanet Barth, Dan Nedensgaard. 

Mødeleder: Allan Holst. 

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed til minde om Lisbeth Mariegaard. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: Allan er glad for at høre om alle aktiviteterne. 

2. Godkendelse af referat fra 11. oktober 2018: godkendt. Jutta ønskede dissens til pkt. 2. 

3. Opsamling: 

Bakkehuset v/Ole: Brugerrådet foreslår den 10. Eller 17. Januar 2019, Ole tager kontakt med 

Bakkehuset. 

Galleri: Hanne har talt med Biblioteket, som vender tilbage. 

Tilbagemelding fra grupper: 

Ældretopmøde 28/11 kl. 16 – 19: dialogmøde om Ældrepolitik. Se referat fra 11/10. 

Arrangementsgruppe:  næste møde 21/11. 

Festudvalg: har travlt med festen 3/11. 

Redaktioner: et lille møde, den nye medredaktør Tom Clausen er med fra november. 

Havegruppe: har søgt fonde til arrangement. Brugerrådet støtter, hvis det ikke lykkes. 

Budget 2019 - 2022: hellere tjene end spare, og  være mere omkostningsbevidst. 

Infoskærme og I-player x2 søger støtte hos Brugerrådet: Husets Infoskærme er forældede og 

trænger til udskiftning. Ole har undersøgt markedet. Gruppen søger om 26.000 kr. Der kan søges i 

kommunens Digitaliseringpulje. Brugerrådet går i gang, financering søges hen ad vejen.  

Kedelhuset: ifølge Biblioteket bruges salen ca. 400 gange om året, fortrinsvis om aftenen. Hanne 

finder ud af de praktiske ting ved overførslen. 

3. A: Ældremøde: der kommer en dato. 

4. Infomøde for nye brugere: man enedes om at fortsætte som hidtil, opslag i Væveren om 

rundvisning. Mødet finder sted 9/1 2019 kl. 13. 

5. Ældretopmøde: drøftet tidligere, se pkt. 3: tilbagemelding fra grupper. 

6. Eventuelt: Hanne skriver mindeord til Lisbeth i Væveren. Temamøderne kører fint. Møde for 

Spillegruppe og Teknikgruppe bliver i det nye år.. Motionen ønsker 10 plasticstole mere.  

Turen til Tyskland (julemarked) er fuld booket, man drøftede, hvem kan deltage, turen er for 

pensionister i kommunen. 

 Næste møde: 6. december, Dan er mødeleder. 

Mødeplanen for 2019, ses på Conventus.. 

Frokost for Brugerrådet 3. januar 2019 kl. 11. Først møde, siden frokost. 

Punkter til næste møde: 

 Budget 

Parkering 

Kedelhuset 

 

Referent: Kate Nielsen  


