
 

Referat fra Brugerrådsmøde 6. december 2018. 

Tilstede: Allan Holst, Ole Larsen, Jutta Hørlyck, Evald Andersen, Dan Nedensgaard, Jeanet Barth, John 

Sørensen, Hanne Berthelsen. 

Mødeleder: Dan Nedensgaard. 

1. Hvad har været unikt i aktivitetshuset v/ Dan: huset modtager alle med åbne arme og 

troværdighed. 

2. Godkendelse af referat fra 1. november 2018: godkendt. 

3. Opsamling: 

Besøg på Bakkehuset v/Ole: besøg aftalt 17/1 2019 kl. 10 – 15.30 med frokost, 9 personer 

deltager. Ole vil gerne køre. 

Tilbagemelding fra grupper: 

PR: ingen møder. Ældretopmøde: stor interesse, mange brugere rundt om i Huset. Man savnede de 

lokale politikere samt det lokale islæt. Socialudv. følger op på mødet. 

Arrangementsgr.:  forårssæsonen er planlagt med søndagscafé, Fastelavn og Bankospil. 

Redaktioner: ny Infoskærm er opsat. 

Festudvalget: fin fest, mange udklædte, god musik. Næste år bliver den 26. oktober og skal stå i 30-

års jubilæets tegn. 

Informationen: man kan bruge Huset som 63 åring +. Man gennemgår pt. alle tilmeldte til Huset. 

Kortbetaling fungerer fint, kontanter er stadig en udfordring. 

Nyt fra andre grupper:  

Vævegruppen blev ikke til noget, til gengæld bliver der Blomsterbinding med Kamma Larsen som 

aktivitetsleder.  

Bridge: holdet vil gerne fortsætte med undervisning, men der skal findes 1 – 2 personer til at støtte, 

Evald forespørger på de andre hold. 

Besøg i Roskilde: kunne vi have et Spinningshold? - det skal fremlyses om der er basis, inden der 

investeres, måske sponsorering, opslag på Infoskærm om interesse, flere instruktører. 

Økonomi, fælleskonti og Budget 2019 – 22: intet modtaget. 

3. Vedtægter godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 22. 11.18 med rettelsen: valgbar er kun 1 fra hver 

husstand, bortfalder.  PR-udvalg melder ud om rettelserne. 

4. Lokale – Fokus i det nye år: 

P-pladser: kommer til maj. 

Baderum i Motionen er på vej. 

Café: akustikforbedring. 

Det Kreative: Belysning og akustik, ny vask. 



Det grove: belysning og akustik, til afskærmning af maskiner, blev foreslået de gardiner der ikke 

blev sat op i Det kreative. 

Kedelhuset: inventar og AV. Vi overtager booking fra Biblioteket fra 1. januar 2019, men de 

bookninger som Biblioteket har modtaget videreføres. Der skal forefindes projektor, lærred og 

lydanlæg, samt borde. Det er en udfordring med gangbesværede, da der er trappe. Der må søges 

midler. 

5. Orientering v/ Hanne:  

Thyra Pallesen er fratrådt som sundheds og ældrechef. Mette Jeppesen overtager indtil videre. 

For tiden ingen driftschef i Strandparken. 

Det sidste lokale legat er uddelt. Huset har modtaget i alt 42.000 kr. til fordeling. 

Aktivitetshuset har indkøbt en ”Whispertolk” til brug i og udenfor Huset. PR-gruppen må meget 

gerne melde ud, at der forefindes en sådan. Den kan bruges af både folk med og uden 

høreapparater. Der er teleslynge i systemet. Så hvis der sidder nogen i en gruppe og har svært ved 

at høre 1 person der taler, er det en mulighed. 

FN´s internationale handicapdag:  i den anledning har Dragørs Handicapråd uddelt en pris til 

Dragørs Lydavis ved en reception. 

 

Næste møde: torsdag den 3. januar 2019 kl. 11 – 12, derefter Nytårsfrokost kl. 12 – 14. Mødeleder: 

Evald Andersen. 

Infomøde for nye brugere onsdag 9. januar kl. 13. 

Tur til Bakkehuset torsdag 17. januar 2019. 

 

Referent: Kate Nielsen 

 

 


