
Referat fra Brugerrådsmøde den 16. januar 2020. 

Tilstede: Tove Blaaberg, John Sørensen, Christian Petersen, Egon Nielsen, Ole Larsen, Jutta Hørlyck, Jytte 

Zaar, Hanne Berthelsen. 

Fraværende: Allan Holst. 

Mødeleder: Christian Petersen. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: alle var enige om at rose de frivillige i Huset og megen ros 

til Hanne Berthelsen. 

2. Godkendelse af referat fra 5. december 2019: godkendt. 

3. Tilbagemelding fra Temagrupper og udvalg, PR udvalget ønsker dialog med Brugerrådet 

Informationen og andre: Spillegruppen har afholdt møde med nogen besvær, da ikke mange 

mødte op. PR udvalget søger personer med kompetencer i at lægge på de sociale medier samt 

anden hjælp. Der udsendes en opfordring til grupperne. Tages op på BR´s næste møde (se Pixi bog) 

samt møde med PR-udvalget den 11/2 kl. 13.30. 

4. Lokaleopsætning: lokalefordelingen for 2020 er på plads.  Det er et problem at grupperne ikke 

melder fra, når lokalet ikke skal bruges, især i perioder med ferie og fridage.  Nye stole til Det 

Kreative, hvis stole så kommer til Glasværkstedet. Det skal opgøres, hvor mange stole og bord, der 

er behov for i enkelte lokaler. Tegning over møbelopstilling er ønsket.  

5. Brandinstruks til Aktivitetslederne: der mangler at blive hængt skilte op, før man skal tage fat i 

Aktivitetslederne. Jørgen Petersen (tidl. Brandmand) vil måske være behjælpelig. Der er rygeforbud 

i hele Huset, de ansatte må ikke ryge i arbejdstiden. 

6. Planlægning af Infomøde for nye brugere 19/2 kl. 14 – 15. Hvem gør hvad: Egon er mødeleder. 

Opstilling af borde og stole i grupper med skilte om hvilken aktivitet. Forevisning af film. 

Rundvisning i Huset. 

7. Ansøgt Center for frivilligt socialt arbejde om 5 kurser: der afventes svar. 

8. Meddelelser fra Hanne: fra Leisa Neel Walløes legat har vi modtaget ca. 21.000, som skal fordeles 

til ansøgerne, hvis det ikke rækker, kan der evt. suppleres fra Vennerne. Byggesager: der mangler 

småting i badeværelserne + en håndvask uden vand. Der er endnu ikke foretaget Støjmålinger. 

Kedelhuset: der er stadig ikke afgørelse på lejemålet, men vi bruger det. Alle de blå stole er renset 

og impreneret. Nyt hold der syr bæreposer af stof, deres slogan er ”ingen plastposer i Dragør”. Der 

har været afholdt Madklub et par gange, ca. 70 personer, medbringer selv alt. Vi har søgt om 

tilskud til rengøring, men det er ikke lykkedes, der kan kun søges om midler til anskaffelser.  

Borgmester og ny Kommunal-direktør kommer på besøg 20/2. Besøg af ny chef for 

sundhedsområdet er ikke afklaret. 

9. Eventuelt: oprydning i kælder og depoter, der udsendes besked til Aktivitetslederne, deadline 29/1 

kl. 9. 

Næste møde: 6. februar, afbud fra Tove Blaaberg. 

 

Referent: Kate Nielsen  


