
Referat fra Brugerrådsmøde 3. november 2022. 

Tilstede: Jutta Hørlyck, Arne Kindler, Jytte Zaar, Ole Larsen, Hanne Berthelsen, Nadia Langhoff, Bo Bjørn 

Nielsen. 

 Fraværende Nicolaj Riber, Leise Svane Andersen.  

Mødeleder Arne Kindler 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

2. Referat fra 6. oktober 2022: godkendt. 

3. Brugerrådets medlemmer – suppleanter – stemmeret i tilfælde af langvarig sygdom: punktet 

bortfalder. 

4. Tilbagemelding fra Temagrupper: Det blev meddelt at lån af Enggårdens bil skal ske i virkelig god 

tid. Ellers intet. 

5. Tilbagemelding af Udvalg: booking af lokaler i 2023 er i fuld gang af Jutta og Hanne B. 

6. Projekter og ideer til fundraising: der er bevilget 4.000 kr. til Orkestret, Arrangementsgrupper 6.000 

kr. Glas 4.500, Crepepapirblomster 1.000 kr. Nye ideer efterlyses, indslag om dette i Væveren. 

7. Sundhedsdag for alle 15/9 kl. 13 – 16, evaluering: super god dag, alle i salen og Motionen havde fint 

med besøg, EDB blev helt overset. Godt samarbejde med Sundhedsafdelingen, der planlægges en ny 

dag i efteråret 2023. 

8. Aktivitetsledermøde 8. september, evaluering: listen over Aktivitetsledernes ønsker blev gennemgået. 

Mie er velkommen til at starte et Slendrehold, desværre kan vi ikke hjælpe med større lokale. 

Træværkstedet får de skabe til udstilling, som Hørenetværket har haft i en måned. Gerne hold hele 

sommeren, som ønsket af De Kreative, dette skrives i Væveren og Conventus. Deco Fleur har fået 

beløb til brug til inspirations besøg, ønsker salg af ting, Leise tager det op. Teknik: der er givet 

dispensation for affaldsordning. Problem med Internet og TDC-711, Hanne aftaler med IT i kommunen 

om der kan gøres noget. Både i Studierummet og festsalen findes der vejledning i Projektor. Jutta 

opretter kursus i Conventus. Depotrummet er også et aktivitetslokale, så ryd venligst op efter jer. 

Depot ryddes af Jutta og Hanne B., hvad tiden rækker til. Studiekreds: Nadia kontakter Arne 

Mosegaard om Museumsture og besøg udefra og bus til kørselsamt.  Ønske om lås til strømskabet i IT, 

BR mente ikke det var en god idé, Hanne B. giver besked til Hanne W. Der gives besked til 

Aktivitetslederne om, hvad BR er kommet frem til. 

9. Møde med Afd. 9´s bestyrelse: det var et godt møde, meget positivt. Måske kan der findes plads til 

flere cykelstativer, Elscooter og trehjulede er et problem, møde igen om ca. ½ år. Nødudgang fra 

Festsal skal drøftes. 

10. Energitiltag: tiltag er ok. Gerne spuling af afløb. 

11. Oprydning i kælder og skabe: Der skrives til Aktivitetslederne, der skal navn og dato på kasser, der skal 

gemmes.  Arne kontakter Winnie om deres hjælpemidler. 

12. Tur for Brugerrådet: Frederikssund er foreslået, primo januar 2023, Jutta tager kontakt. 

13. Væveren: annoncer i Væveren betaler bladet. Helst lokale virksomheder og ikke i konkurrence med 

Husets aktiviteter. Hanne giver besked til Jane fundraiser. Indlæg i Væveren i dec. fra BR er Arne og 

Jutta. 

14. Brown-out – hvad gør vi ved strømafbrud?: beredskabsplan skal udarbejdes, Arne, Hanne og Jutta ser 

på det. 

15. Ansøgninger: enighed om at betale Aktivitetshusets Venner halvdelen af deres bankgebyr kr. 2026,14. 

Arne sender besked til Aktivitetshusets Venner. BR giver ok til det ansøgte, Akvarel 350 kr., Decoupage 



600 kr. til undervisning, Leise giver besked. Lyd avisen har fået den søgte PC´er. Desuden skal der købes 

ny kaffemaskine til Caféen. 

16. Ældrerådets guide, opdatering: den tilrettes. 

17. Skal Motionen være åben mellem jul og nytår – Er Huset åbent?: Motionen åben kl.  6.30– 12. 

Forespørg om andre har interesse. 

18. Cykel parkering afd. 9 er med på placering v. den lille græskant v. Kedelhuset – Strandparken spørges 

om finansiering: der arbejdes videre, Bo vil også gerne være med. 

19. Afskærmning af terrasse og Café: dette udskydes grundet økonomi. 

20. Besøg fra Frankrig 23. november kl. 9 – 11: Hanne skriver til Besøgsgruppen, hverken borgmesteren 

eller Nicolaj kommer. Jutta tovholder? 

21. Infofolder til besøg – opdatering: Jutta ser på det. 

22. Tilbagemelding: FOU – intet nyt. Ældrerådet intet nyt. Møde på Enggården den 19/12 ”Det gode Liv” 

23. Gennemgang af statusliste: skydes til senere møde. 

24. Punkter til næste møde: Ventelister – hvem informeres og hvordan, nødudgang fra Festsal. 

25. Eventuelt: Værkstedet er blevet superfint. Ang. Parkering, hjemmeplejen mangler pladser, Hanne har 

møde med hjemmeplejen I morgen fredag. Ønske fra Nadia om skift af mødedage for BR. Indlæg til 

Væveren i januar, Jytte og Jutta. 

26. Kommende møder: 1. dec. Kl. 10 – 11.30, mødeleder Jutta. 5. jan. 2023 Nytårskur kl. 12 - 14. 2. feb. 

2023 kl. 10 – 11.30 mødeleder Arne, 2. mar. 2023 kl. 10 – 11.30 mødeleder Jutta, 13. apr. 2023 kl. 10 – 

11.30 mødeleder Arne, 20. apr. kl.13 – 14.30 - Årsmøde. 

27. Væveren deadline og næste redaktører 

• 31. januar 2023 – forfatter Jutta og Jytte. 

• 30. april 2023 – forfatter Arne 

• 31. juli 2023 – nyt Brugerråd 

Næste møde 1. december kl. 10 - 11.30, mødeleder Jutta 

 

Referent: Kate Nielsen 


