
Referat fra Brugerrådsmøde 2. september 2021. 

Tilstede: John Sørensen, Ole Larsen, Jytte Zaar, Jutta Hørlyck, Hanne Berthelsen. 

Fraværende: Nikolaj Riber. 

Mødeleder: Ole Larsen, som glædede sig over at alle restriktioner er ophævet. 

1.  Formel godkendelse af referat fra 12. august 2021: godkendt. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper: Teknikgruppen er indkaldt til møde 8/9, endnu ikke svar. 

Kreativegruppen holdt møde 23/8, meget positive, fastlagt Åbent Hus møder i hver måned i 

festsalen, første gang 10/10, medvirkende Kreative Recycling. Øvrige møder 28/11  - 30/1 – 27/2 – 

27/3, håber at caféen kan holde åbent. Salg af Husets produkter, reklamer i butikker og samarbejde med 

bibliotekerne. Motionen: Åbent Hus 8/9 kl. 10 – 12. Desværre lang venteliste til Zumba, 12 personer pr. 

hold., ligeledes indoorcycling har lang venteliste, kun 10 – 12 personer møder op,, det skal undersøges hvor 

stor interessen er. Ny pjece om Motion.  For at gøre opmærksom på at Huset er i fuld gang ønskes et A-skildt 

ved vejen, måske et banner over døren. Næste Årsmøde er fastlagt til 27. april 2022 kl. 13. Valg for 

henholdsvis 2 eller 3 år af hensyn til  vedtægterne. 

3. Tilbage på sporet eller nytænkning: det er godt på vej med Temamøderne. Foto på skærmen fra 

Rejseklubben samt mad i caféen, der svarer til rejsen. IT-dag eller videofilm på skærm. Ole er spændt på 

interessen for sit Teknik-møde. Omrokering i EDB-lokalet, mange PC``er i skabet, de fleste har deres egen PC 

med. Spilledag kan tages op. Speakers Corner, Ole tager sig af det. Der kunne laves køkkendage måske med 

bagning eller pølser (rullepølse). Yoga, Zumba mv. en eftermiddag, når der er plads. 

4. Aktivitetsledermøde: kursus i brug af Conventus. Man enedes om et møde 27. oktober. 

5. Inspirationstur: planlægning af tur til foråret. 

6. Møde med servicegruppen: møde i Motionen i onsdags, 6 støvmider, 2 kludevaskere, alt forløb godt, rigtig 

mange klude til vask. Hele servicegruppen indkaldes til kaffe – kage møde 9/9 kl. 13.30, Hanne og Jutta 

indkalder. 

7. Input til Væveren: springes over. Punkt til næste møde. 

8. Drop-down markise: tilbud indhentet 33.000 kr. + moms. Hanne indhenter flere tilbud. Tages op på næste 

møde. 

9. Tilbagemelding fra Borgermøde 18/8, Hollænderhallen: godkendelse af prisforhøjelse i caféen, samt ønske 

om selv at kunne vælge indkøbsmuligheder. 

10. Meddelelser fra Hanne: kviktest flytter 9/9. Gulvet i festsalen skal renoveres. Nye havemøbler på terrassen 

er på plads. Males i Kedelhuset, Strandparken tager sig af det. Tilbud om flygel: man enedes om at takke nej. 

Afd. 9 har ingen bestyrelse, boligselskabet tager over. De lokale fonde kan søges, søge til Køkken og kreative 

dage. Sundhedsdage kan tages op igen. Hjemmehjælp kontaktes, vi skal have en gruppe til at tage imod og 

vise rundt, måske kaffe og kage. Foredrag om Arv og testamente, måske er Ældre Sagen interesseret i 

samarbejde. Ole koordinerer. Besøg fra Frederiksværk, Hanne har bedt om nogle datoer. Jyttes 

Pensionisthygge skal ikke stå i Væverens aktivitetskalender, men blot beskrives i bladet. Nye foldere om 

Motion og Besøgsvenner.. 

Næste møde: 14/10 kl. 10. Mødeleder John Sørensen. 

Referent: Kate Nielsen    


