
Referat fra Brugerrådsmøde 1. december 2022. 

Tilsteder: Arne Kindler, Jytte Zaar, Hanne Berthelsen, Nadia Langhoff, Jutta Hørlyck. 

Fraværende: Ole Larsen, Bo Bjørn Nielsen, Nicolaj Riber, Leise Svane Andersen. 

1. Formel godkendelse af referat fra 4. november 2022: godkendt. 

2. Tilbagemelding fra Temagruppe: Teknik: Ole  Larsen var ikke tilstede, det drejer sig om undervisning 

i hjemmeside. Jytte Zaar spørger Ole. 

3. Projekter og ideer til fundraising. Skabe i Det Grove og Studielokalet - PC-anskaffelse: ensartede 

høje skabe, BR betaler. Pc’er til brug i Huset. Der er modtaget 3 let brugte. Gerne helt ny til 

Informationen samt baglokalet.  Det skal undersøges, hvor mange Office-licenser vi har, løst opgjort 

til 4 stk. 

4. Brown out beredskabsplan: hvad skal der ske, hvis Huset står uden strøm? – det undersøges og info 

udsendes, måske indlæg i Væveren og Hjemmesiden i god tid. 

5. Cykelparkering, tilbagemelding fra gruppen: I første omgang, planer om cykelstativer på det 

mindste grønne område på Aktivitetshusets bagside.  

El-kørestole og meget små køretøjer(ikke biler): Der markeres 3 pladser ved skydedøren mod 

Kedelhuset.  

Hvis der er behov for flere cykelpladser kunne væggen ud foran motionen, mod Kirkevej være et 

bud. 

Ønske om at fjerne væg og låge i skuret ud mod Kirkevej af hensyn til flugtvej fra Festsalen. Ingen 

cykelparkering foran flugtdøre. Hanne Berthelsen undersøger hos Strandparken om etablering og 

betaling og Nadia Langhoff snakker med afd. 9 om aftalen gælder på græsset eller omkring græsset. 

Tur for Brugerrådet, hvorhen, hvornår?: der kom flere forslag. Hanne Berthelsen undersøger om det 

er muligt en torsdag i januar.  

GrønnegadeCentret Grønnegade 15, 3400 Hillerød, www.gronnegadecentret.dk afventer svar. 

6.  Tur for Aktivitetsledere fastlagt til 24. april 2023. 

7. Brown out: se pkt. 5. 

8. Lydavisen søger gammel Pc’er: dette er på plads. 

9. Ansøgning til skabsvæg i Det Grove og Studielokalet: se pkt. 3, BR betaler. 

10. Motionen er åben mellem jul og nytår: resten af Huset kun åbent, hvis det ønskes. 

11. Ventelister: aktivitetslederen skal have besked, når nye deltagere melder sig til. Det er mest 

praktisk, hvis til – og framelding sker i Informationen. Hanne B. sørger for rettelse i Conventus. 

12. Mødedage: BR mødes 1. torsdag i måneden kl. 9. 

13. Information: Strandparken sørger for strømbesparelser i Huset. Det undersøges om mulighed for 

fibernet. Maling i Kedelhuset samt ny belysning. 

14. Orientering om foreløbigt regnskab: samlet forbrug viser 93%, Huset 92%, Caféen 110%. Hanne B. 

er tilfreds. 

15. Punkter til indlæg i Væveren: indlæg udbedes inden 20/1 23, Jutta og Jytte tager sig af det. 

16. Foreløbige punkter til næste møde: Jytte er mødeleder. 

17. Eventuelt: Jan Straby vil gerne hjælpe Coakley med Væveren, gerne oplæring. Svingdørene tætnes, 

samt sluselukning af samme. Ansøgning om jakker til Motionen: Enighed om at det er fint til 

Instruktørerne. Jutta søger Vennerne. Parkering forslag: Jan Straby opfordres til et indlæg i Væveren, 

Jutta siger det til ham. 

Næstemøde: 5. januar 2023 kl. 11 Nytårskur, husk tilmelding. 

Referent: Kate Nielsen 

http://www.gronnegadecentret.dk/

