
Referat fra Brugerrådsmøde 6. oktober 2022. 

Tilstede: Jutta Hørlyck, Arne Kindler, Leise Andersen, Nadia Langhoff. 

Fraværende: Ole Larsen, Jytte Zaar, Hanne Berthelsen, Nicolaj Riber, Bo Bjørn Nielsen. 

Mødeleder: Jutta Hørlyck. 

På grund af megen sygdom tages nogle punkter ud af dagsorden. Næste møde er mandag d. 10. oktober 

kl. 10 med pkt. 10 på dagsordenen: samarbejde med andre, Bestyrelse i afd. 9. 

1. Formel godkendelse af sidste referat fra 1. september 2022: godkendt. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper: Leise Andersen har holdt møde med De Kreative, fint møde ca. 

10 – 12 personer. Man er enedes om 2 møder om året, synes det er en god ideen om oprydning er 

god og deltager gerne. Helt fint med Åbent Hus, gerne mere reklame. Deltager i Kunstfestival, er 

villig til selv at betale evt. udgift. Salgsdag i Huset måske bedst i november. Strikkeriet afholder 

Bazar. Flere ville gerne mødes i sommertiden. Ser gerne at Hjemmesiden bliver opdateret med 

datoer. Arrangementsgruppe: efteråret er på plads, den 23/10 søndagscafé med duo, Foredrag 

13/11 med Thomas Koppel om hans bog, 30/11 foredrag af Henning Rasmussen om hans nye bog, 

Vinsmagning 22/11, se i øvrigt Væveren. I 2023 er planlagt Banko 12/2, Fastelavn 20/2, 

Søndagscafé med Erik Grip 12/3, 22/3 foredrag af Dines Bogø, søndagscafé 30/4 med Nye Toner. 

Musik: Jon spiller stadig, Georg ønsker sig et skab til sit Keyboard. Studiekreds: lille møde kun 2 

personer mødte op, gerne en opfordring i Væveren om kommunikation. Hørenetværket ønsker et 

skab til hjælpemidler, Telekuffert fungerer ikke. Venteliste / brugeradministration og 

kommunikation på næste møde 3/11. Pris på kopiering med i Væveren.  

7.  Papir i stedet for klude i Motionen, el, gas: prisen på papir undersøges. Forslag om at lukke 

for det vand. 

8. Oprydning i kælder m.m.: det er både store og små ting, noget skal ud. Leise Andersen 

tilbyder at køre på Genbrugspladsen m/ trailer. Der meldes en arbejdsdag ud, helst eftermiddag. 

9. Tur for Brugerrådet: der var stemning for en tur, men hvorhen? 

10. Annoncering i Væveren generelt: tages op. Salg af bøger. 

11.  Eventuelt: intet. 

 

Punkter fra dagsordenen, som blev udeladt, tages på næste møde den 3. november 2022. 

 

Referent: Kate Nielsen. 

 

    


