
Referat fra Brugerrådsmøde 7. marts 2019. 

Tilstede: Evald Andersen, Hanne Berthelsen, Dan Nedensgaard, Jeanet Barth, Jutta Hørlyck. 

Fraværende Ole Larsen, John Sørensen, Allan Holst. 

Mødeleder: Jeanet Barth. 

Det byttes om på punkt 5 og punkt 7. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset v/Janet: Bankospil med mange mennesker og fine 

gevinster. Fejring af fastelavn med besøg af rytterne. 

2. Godkendelse af referat fra 7. februar 2019: godkendt. Under punkt 8 Eventuelt: punktet om udlån 

af Huset til Galleri var blot tænkt som orientering til Brugerrådet, oplægget skal derfor ikke drøftes 

yderligere. 

3. Forberede Årsmødet, dirigent: dirigent mangler, Jutta undersøger emne, eller spørger Ole Thisted  

Dan overvejer stadig om han ønsker genvalg. Der er annonce i Dragør Nyt, Opstillingsliste sættes på 

tavlen 20. marts. 

4. Opsamling: Fastelavn: der skal bestilles mad, hvis man ønsker at spise. Rytterne udbringer en skål 

for Wiedergårdens brugere, ikke beboere. Dan vil prøve at informere lederen.  

5. Inspirationstur for Aktivitetsledere: turen går til Esbjerg den 14. maj. Invitation sendes til samtlige 

Aktivitetsledere, Brugerrådet, alle udvalg, Informationen, servicegruppe samt de frivillige i caféen.  

Der serveres kaffe m/rundstyk og lille avec fra morgenstunden, rundvisning i bus i Esbjerg, og 

besøg Aktivitetshuset. På hjemvejen bliver der spisning. Prisen bliver 200 kr., hvis der er yderligere 

plads kan pårørende komme med, pris 300 kr. 

6. Tilbagemelding fra grupper: 

Herregymnastik i salen, nu 20 personer. 

Indoorcycling flyttes til VIP-Lounge, der er plads til 9 cykler, som leveres i april. Veluxfonden har 

doneret 30.000 kr., prisen er 149.500 kr., restbeløbet søges hos Brugerrådet og Aktivitetshusets 

Venner. Mødelokale M4 skal opgraderes med lys og skærm, Hanne søger midler. 

De kreative: det er aftalt at alt der udstilles i skabene, skal være til salg. Der skal bruges Mobilpay. 

Nyt fra andre grupper: 

Nogen synes at Brugerrådsmedlemmer sidder for længe, ser gerne mere udskiftning. Referatet 

kommer for sent på hjemmesiden, godkendt efter 1 uge, hvis der ikke er indsigelse. Klage over den 

mange mennesker i  motionen om formiddagen, men der er plads om eftermiddagen. 

Fransk for begyndere stopper. 

Damecykelhold 5/5 kl. 11. Aktivitetsleder Evy. 

Forslag om Hemmingway og Blixen grupper: er der nogen interesserede? 

7. Ældredialogmøde 21/5 kl. 15 i Hollænderhallen, hvem deltager: revision af kommunens 

ældrepolitik, Hanne videresender invitation. Hanne, Jutta og Jeanet deltager. 

8. Lokaler: Støj i caféen, især tirsdag er slem, det går ud over personalet. Forslag om at sætte en del 

borde op i festsalen og servere kaffen der i pausen. Tilbud modtaget om akustikforbedring i caféen 

og Det kreative, betales af Brugerrådet. M4 bliver VIP-lounge fremover, akustikplader, som findes i 

Huset, sættes i loftet.  



9. Orientering v/Hanne: Der arbejdes stadig på renovering af baderum, det første tilbud er meget 

dyrt. Ny chef i kommunen pr. 1/3 Tina Roikjer Køtter, kommer fra Snekkersten. Informationen 

rydder op på tavlen i midtergangen, flip-over fjernes. Tivoligartner i huset har taget sig af udendørs 

krukker og bede. 

10.  Eventuelt: Jeanet meddelte at teleslyngen ikke virker. Handicaprådet bestiller mad og drikkelse til 

møde efter lukketid, men får ikke service. Der blev foreslået at købe mad udefra og bruge 

engangsservice eller selv lave et rullebord med service inden caféen lukker, endvidere finde plads 

til et køleskab. Hanne vil tage en snak med Theis. Rådet har ansøgt kommunen om handicapbusser 

til skovture. 

Man drøftede at have fælles konto for Brugerrådet og Aktivitetshusets Venner for at spare gebyrer. 

Dette tages op på næste møde. 

 

Datoer: 

Opstillingsliste op 20/3 

Fransk visit 3.4. kl. 9 

Næste Brugerrådsmøde 4/4 kl. 8.30 – 10.30 i M4. Mødeleder John 

Årsmøde 10/4 kl. 13 

Billetsalg til skovture 16/4 

Besøg fra Sverige 17/4: Seniornetværk i Malmø. 

Hanne ferie 23/4 – 12/5 

Inspirationstur 14/5 

Aktivitetsledermøde 11/5 kl. 11. 


