
Referat fra Brugerrådsmøde 21. april 2022. 

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

Fraværende: Nikolaj Riber. 

1. Godkendelse af referat fra 10. marts 2022: godkendt. 

2. Tilbagemelding fra Temagrupper: Spilledag lille succes med hygge og Banko, der måske gav lidt 

overskud. De Kreative havde en god dag med Åbent Hus og øvelse i at lave papirblomst i 

crepepapir, måske en aktivitet i Huset. 2 – 3 hold vil gerne holde åbent i ferien, måske om 

formiddagen, når der også er åbent i Motionen, endelig besked til Jutta. Måske vil vagtholdet 

overvåge. Motionen har modtage 6 redskaber fra Enggården, men kun 2 er interessante for os. De 

øvrige kan måske foræres væk og hentes af interesserede. Der tænkes på at Cross maskinen skal 

udskiftes ved lejlighed. Måske søges Veluxfonden. Ole konstaterede at mange Pc’er er for gamle og 

kan ikke bruges. 2 nye aktiviteter i efteråret Blomsterarrangement og Omsyning af Tøj, i dag er der 

startet et Pilateshold, der er kommet yderligere 2 svømmehold. Festudvalget: skal spørges om der 

er lyst til at lave en efterårsfest. Besøg i Huset: franskmændene har været her, senere kommer der 

Israelere. Besøgsgruppen skal på banen igen, Jytte vil måske gerne være med. Informationen: 

Ældre Sagen har suppleret sit hold med et par nye medlemmer. Det er vigtigt at man har så mange 

vagter som muligt om måneden, måske en 3. mand i bagkontoret. Onsdag var både 

Besøgstjenesten og Ældrerådet til stede. Sundhed og Velvære: afholder Sundhedsdag den 15/9 kl. 

13 – 16, planer om afholdelse af lignende arrangement i aftentimerne. Besøg af hjælpemiddelfirma, 

samt måling af BMI, kondi, blodtryk og blodsukker mm, samt flere foredrag og aktiviteter. Hele 

Huset skal bruges, Informationen skal være åben, rundvisning. 

3. Tilbagemelding, afskærmning af terrasse og café: Strandparken vil gerne ind over Løsningen må 

ikke være en udvidelse af lokaler. Forslag om Spanske væge, der kan rulles væk, hvor kan det 

opbevares om vinteren, også forslag om blomsterkummer med Laurbær.  Der afventes svar fra 

Strandparken. 

4. Årsmødet 27/4 kl. 13.30: tilmeldte kandidater er Arne Kindler og Leise Svane, Kate referent, Ole 

Thisted dirigent, John mødeleder: der mangler 2 suppleanter. Annonce er desværre først i Dragør 

Nyt 21/4. Jutta indkalder de 2 kandidater til orienterende møde 25/4 kl. 13. Pixibogen skal 

revideres af det nye Brugerråd. Enighed om at regnskabet ikke behøver gennemgås, blot overskud 

og underskud. Køreplan udarbejdes. Sang: Jutta spørger Jon om at vælge sang og spille til. 

5. Inspirationstur: skydes lidt til hjørne, Hanne giver besked om ideer til Jytte sidst i maj. 

6. Ideer til Fundraising: 1 – 2 Pc’er til udlån i Huset til foredragsholdere, samt en til instruktør i IT-

lokalet + I-pad eller bærbar (behov skal undersøges hos EDB og Slægtsforskning) crosstrainer, nyt  

styresystem til AV udstyr i festsalen, helst det samme som i Kedelhuset. 

7. Ideer til annoncering: mangler svar fra Nikolaj. Leje af pavillon til Kunstfestival 150 kr., BR 

godkendte. Hus på Julemarked, tages op hos De Kreative 

8. Sundhedsdag for alle 15/9 kl. 13 – 16, økonomi: Sundhedspulje? Arrangementsgruppen har fået 

fra Kultur og Events puljen. Der søges §18 til Sundhedsdag.  

9. Fælles Åbent Hus eller delvist: der er enighed om at målrette det til grupper. Åbent Hus for nye 

brugere, Informationen skal med ind over, husk at fremlægge alle foldere der findes i Huset. 

10. Fælles invitation til borgere +63,( alternativ til forebyggende hjemmebesøg) med repr. Fra 

Aktivitetshuset, Ældre Sagen, Ældrerådet, Aktivitetsledere, Rundvisning, Lydavisen, Besøgsvenner, 

tlf. kæde, Hørenetværket, Vennerne, Hjemmeplejen, Hjælpemidler, Sundhedskonsulenter, 



Borgerservice, Visitation, Handicaprådet: det er pålagt at afholde de obligatoriske hjemmebesøg. 

Kommunens E-post system kan bruges 

11. Smag på Dragør på besøg 2/6 kl. 17: Evald viser rundt. 

12. Lokale til: Netværk for familier med handicappede børn den 1. tirsdag i måneden kl. 18.30 : 

afventer. 

13. Eventuelt: 1 fundraiser hoppet af, stadig 1 tilbage. 

 Ide om folder med Husets historie, Vibeke Zickert vil gerne tage sig af det. BR bakker op.  

Den nye bestyrelse i afd. 9 har frigivet 5 p-pladser. Invitation til den nye bestyrelse snarest muligt. 

 

Næste møde aftales med det nye Brugerråd? 

 

Referent: Kate Nielsen  

 


