
Notat fra Brugerrådsmøde 7. maj 2020. 

Tilstede: Jytte Zaar, Jutta Hørlyck, Hanne Berthelsen, Ole Larsen, John Sørensen. 

Fraværende: Egon Nielsen. 

Kommunalbestyrelsesmedlem Nicolaj Bertel Riber indtræder i Brugerrådet for afdøde Allan Holst. 

Diana i caféen har sagt op. Da der er ansættelsesstop forsøger Hanne at få dispensation. 

Vedrørende vedtægtsændring har kommunens SSAU ønsket at ændre § 4 Målgruppe: Huset åbnes for 

seniorførtidspensionister og personer tilkendt fleksjob. (Det drejer det sig måske om 176 personer mere), 

Vedtægtsændringen skal på næste Kommunalbestyrelsesmøde. Aktivitetshuset må sige fra, hvis det 

kommer til at overstige Husets kapacitet. 

Huset Årsmøde bliver 9. september 2020, annonceres i Væveren der udkommer 1. juni og på hjemmesiden. 

Kandidater kan melde sig til Brugerrådet via mail. 

”Gazellerne” har løbet 2700 kr. ind, som fordeles af Besøgsvennerne. 

Der skal udarbejdes en plan for genåbning af Huset, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der 

tages kontakt til Aktivitetslederne om en mulig åbning og en tilkendegivelse af hvad de er med på.  

Ælde Sagen deltager først i Informationen fra august. Vagter må fordeles som relevant, måske kl. 10 – 12. 

Striber på gulvene i gangene. Skiltning ”hold til højre”. Toiletter i kælderen lukkes helt af, må kun bruges af 

1. salen. 

Biblioteket lukkes ned.   

Samtlige aktiviteter blev gennemgået, nogle hold er ganske små, nogle aktiviteter kan måske forgå 

udendørs. Det er også ønskeligt, at der ikke tages flere lokaler i brug end nødvendigt af hensyn til 

rengøring. 

Brugerrådet tager kontakt til de ledere, der hører under deres aktivitet. Hanne udarbejder de overordnede 

regler, og de øvrige tilføjer deres kommentarer. 

Caféen har fået opsat skærme samt afstandstape, bordene rokeres, så der holdes afstand.  Der foreslås 

engangsbægre til vand og kaffe. Der kan holdes åbent for smørebrød til at tage med hjem. Der tages  stilling 

senere til åbningstiden m.m jf retningslinierne. 

Svømning har fået nye tider og lidt færre timer. 

Næste møde indkaldes efter behov, ellers 1. torsdag i juni, dvs. den 4. Kl. 8.30. 

Noteret af Kate Nielsen 

 

 


