
Referat fra Brugerrådsmøde 5. december 2019. 

Tilstede: Allan Holst, Christian Petersen, Jutta Hørlyck, Jytte Zaar, Hanne Berthelsen, Egon Nielsen, Tove 

Blaaberg, John Sørensen. 

Fraværende: Ole Larsen. 

Mødeleder: Allan Holst. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/Christian: Huset er unikt, den sociale kontakt og det gode 

samvær.  Huset er samlingssted i kommunen. 

2. Godkendelse af referat: godkendt. 

3. Tilbagemelding fra: 

Ældretopmøde: stor interesse, god afvikling. 

Det kreative: alle hold har nu fået plads i skabene. 

Glasværkstedet: har lavet nisserne i caféen, samt dem i Informationen, som er til salg. 

Teknikgruppen: ingen tilbagemelding. 

Spillegruppen: Jytte mødes i det nye år med Aktivitetslederne.  

Informationen: ser gerne brochurer og foldere opdateres, også hvis holdet skifter karakter. Vigtigt 

at holdene modtager nye folk på en ordentlig måde. Alle ledere skal reservere lokaler til det nye år. 

Vedrørende tilmelding til hold ønsker man, at der også tages kontakt til Aktivitetslederen, dette 

skal drøftes i Temagrupperne. Der undervises gerne igen i Conventus, hvis der er behov. Hanne 

kontakter Aktivitetslederne om reservation af lokaler. 

PR-gruppe: der skal drøftes supplering af gruppen på næste møde. 

Arrangementsgruppen: forårets arrangementer er på plads. Foredrag om Storm P. 22/1, Banko 

16/2, Fastelavn 24/2, Søndagscafé ”De tre måske fire”22/3, søndagscafé 19/4 3xLassen, måske 

vender Ozlem tilbage, da hun måtte melde forfald den 4/12. 

Besøgsgruppen: mange besøg i efteråret, 3 hold svenskere, 3 hold japanere, 1 hold franskmænd 

samt 1 hold kinesere. Frivilligheden kendes ingen andre steder. 

Hver tirsdag i december er der morgensang, det skal på tavlen. 

Luciaoptog fra børnehaven 11/12 kl. 9.45 

4. Svømmehal: der har været afholdt møde med Instruktørerne, alle meget positive. Alle har taget 

Basinprøver samt lært brug af redskaber. Der er venteliste til samtlige varmtvandshold, enkelte 

pladser til banesvømning. Der søges endnu 1 Instruktør. I fremtiden købes klippekort og armbånd i 

Hollænderhallen, men vi skal udarbejde lister over deltagerne. Holdene skal gøres opmærksom på 

smykker og badehætter. 

5. Meddelelser fra Hanne: P-plads er afleveret. 

 Motionen helt klar 16/12. Brug venligst radiatorerne til regulering af varmen.  

Kedelhuset: der er stadig forhandling mellem Huset, afd. 9 og rådhuset om huslejen.  

Der kommer firma 17/12, som renser og imprægnerer samtlige blå stole.  

Der er kommet forslag om Madklub – vil finde sted i hjemmene rundt omkring. 

 Der er oprettet hold med Herre-gymnastik onsdag.  

Nyt madhold for mænd.  

Takkekort til gavegiverne til jubilæet, Jytte og Kate skriver. 



 Der er bevilget midler fra Bøge Andersens fond: Besøgstj. 2.000, Frimærke 1.000, Billard 1.000, 

Glashold 1.000, Havegr. 2.000, Smidighedstræning 735 kr., Musikforståelse og klaverspil 1.112 

Svømmehold 2.000, Arrangementsgr.  2.000, PR-gruppen 1.000, Pensionistorkester 1.000, 

Alsangshold 1.000, Jytte Zaar 2.080, I alt: 17.927 kr. Fra § 18 er bevilget til Pensionistudfl. 23.299, 

Lydavisen 7.500. Walløe mindelegat kommer senere. 

Der skal ske oprydning i kælderen i januar, hvem vil hjælpe?  

Glasholdet laver julepynt, som sælges 20/12. 

Forespørgsel fra Biografen om reklamespots, et enigt Brugerråd er ikke interesseret lige nu. 

Kurser  fra Center for frivilligt socialt arbejde, er på trapperne, der skal være 15 på holdet, der 

udpeges nogle temaer. 

Hanne skal besøge et Aktivitetshus i Valby. 

6. Eventuelt: de forskellige hold donerer gerne små gevinster til Banko.  

Man drøftede Loppebutikken, hvor kan den være og hvor tit. Umiddelbart er der ikke 

lokale. Der skal tænkes over det. 

Parkering: det er en udfordring at holde uvedkommende væk.  Hanne henvender sig igen til 

1. Salen. Det grønne P-kort er stadig gældende. 

I Motionen er Peter Robenhagen stoppet, Egon Nielsen tager over. 

Ønske om skærm til In-door cycling, findes i depot 

Dekoration til væg i rummet, spørge Ungdomsklub og Kates bror. 

Vedrørende ventelister, hvor mange er på, der er kun lokaler eftermiddag. Folk skal prikkes 

for at få nye ledere. Jutta ser på ventelisterne. 

Nye baderum: bedre knager, men på den anden væg, er der skrabere? Der ses på det. 

 

Referent: Kate Nielsen 

 

Vigtige datoer: 

 

16/1 kl. 12 Nytårskur for Brugerrådet 

6/2 kl. 8.30 Brugerrådsmøde 

19/2 kl. 14-15 Infomøde for nye brugere 

29/4 kl. 13.30-15 Årsmøde 

        


