
Referat fra Brugerrådsmøde 3. januar 2018. 

 Tilstede: Mødeleder, Poul Rasmussen, Evald Andersen, Jutta Hørlyck, Lisbeth Mariegaard, Poul Erik Gjerka, Hanne 

Berthelsen, John Sørensen, Dan Nedensgaard, Allan Holst. 

1. Velkommen til Allan Holst og præsentationsrunde: Poul bød velkommen og ønskede alle et godt nytår, 

derefter præsenterede alle sig. 

2. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset i december måned: fint salg af alle loppefundene, der kom ca. 9.000 

kr. ind. Lisbeth foreslog at resultatet sættes på infoskærmen. 

3. Godkendelse af referat samt gennemgang af aktionspunkter: der blev stillet spørgsmål til gardiner i ”Det 

kreative”. Hanne har købt. Der blev snakket om lukketid for Informationen, spilledag i huset, Banko 18/3 

kommer på skærmen, samt annonce i Dragør Nyt, dagen er tænkt for alle, gevinster købes. Forslag om bord 

til puslespil, det findes hos Hanne. Valg til FOU, til foråret. 

4. Oplæg til nye brugere, Faktabog: man gennemgik den nye pjece, som skal uddeles til besøgende og nye 

brugere.  Evald efterlyste regler for opførsel i huset, Hanne havde udarbejdet et oplæg, dette tages på næste 

møde. Enighed om at oplægget tages i brug straks. 

5. Hvordan er de frivillige forsikret, mens de er i Aktivitetshuset, er der nyt? Intet nyt, Allan følger op på det, 

skade – ulykke – ansvar. 

 Eventuelt:  

 Foto af Aktivitetsledere til ”anegalleriet”? Poul er i tænkeboks. 

 Akustik og lys: Lys i festsalen kommer snarest, samt VIP og Krea. Tykke gardiner er indkøbt til ”Det Kreative”.  

 Nyt om lokale legater, vedlagt dagsorden.  

 Dialogmøde om Diger 10/1 kl. 19 

 010101-Dit digitale liv 23/1 kl. 14, sker i samarbejde med Biblioteket og Borgerservice, der skal tilmeldes. 

 Infomøde for nye brugere 31.1. Poul er mødeleder 

 Veluxfonden i salen 21/2 kl. 13 – 15, alle der har mulighed bedes møde. 

 Nye mødedatoer, vedlagt dagsorden. 

 

Næste møde 1. februar 2018 kl. 8.30. 
 

Foreløbige punkter til næste dagsorden: 

Forsikring af frivillige 

Oplæg om opførsel i Huset 

Knud Abildgrens brev 

Plan over brandudstyr og flugtveje 

Planlægge årsmøde 

Nyt fra grupper og udvalg 

Tilbagemelding fra infomødet for nye brugere 

Forsikring af frivillige 

Inspirationstur Brugerråd og Inspirationstur Aktivitetsledere 

 

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 

 

Referent: Kate Nielsen 


