
Referat fra Brugerrådsmøde 21. juni 2018.  

Tilstede: Jeanet Barth, Evald Andersen, Ole Larsen, Lisbeth Mariegaard, John Sørensen, Dan Nedensgaard, 

Jutta Hørlyck, Hanne Berthelsen,  

Afbud: Allan Holst. 

Mødeleder: Jeanet Barth. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: Jeanet havde spurgt rundt i huset, men ikke fået nogen 

svar. Evald fortalte om besøg i Motionen fra Farum, meget vellykket. Der har også været besøg fra 

Israel. Aktivitetslederne opfordres til at være til stede med aktivitet, hvis det er muligt, dette kan 

være en udfordring. 

2. Godkendelse af referat fra 3. maj 2018: godkendt. Valg til FOU, se pkt. 9. Jutta og Allan er nævnt 

under konstituering og poster. Det kan måske opfattes, som at både Jutta og Allan er udpeget af 

Brugerrådet. Men det er kun Jutta, mens Allan er udpeget af KB.  

  

 

3. Gennemgang af aktionspunkter: 

 Foto af Aktivitetsledere, Ole har sendt mail til samtlige, et pasfoto kan bruges. 

 Tilbagemelding på mødet med servicegruppen: god eftermiddag med snak på kryds og 

tværs. Enighed om at det skal gentages årligt. 

 Guldkornsgruppen: mødet udsat. Kun få guldkorn. 

 Redaktioner: Marianne Valentin har meldt sig som journalist. Der søges en annoncesælger 

til Væveren. Benny Pedersen fortsætter til der kommer en ny. 

4. Vedtægter, hvor er vi nu? – man drøftede definitionen på en bruger. Hvad er Brugerrådets 

opgaver? Hvem er valgbar til Brugerrådet? – stor uenighed. Skal der lukkes op for +60- årrige, 

selvhjulpen eller hjælper. Punktet tages på næste møde. 

5. Brandorientering v/ John Sørensen: Kedelshusets 1. sal er ok. I værkstedet findes der brandbare 

væsker i små mængder, samt gasflasker, dette er afmærket, så det blev godkendt af Brandvæsenet 

uden indvendinger. 

6. Regnskab for Inspirationsturen v/ Dan: regnskab blev fremlagt og redegjort. Også i år sponseres 

turen af Aktivitetshusets Venner. Enighed om at fremover skal der gives vin som gave. 

7. Orientering v/ Hanne:  

 Status på parkering: Strandparken er i færd med at sende plan og ansøgning til Kommunen. 

Ændring af Parkeringspladsen er nærmere en nogensinde. 

 Kedelhus: afd. 9 har frafaldet deres krav om overtagelse, så der er fred på det punkt. 

 KL´s landskonference: Lisbeth Vang, Firmaet Knoglestærk og Hanne fortalte om 

Knogletræning i Aktivitetshuset. Det var en dejlig og sjov oplevelse, megen interesse 

 Patchwork har modtaget 15.000 kr. fra Veluxfonden til køb af ny symaskine. 

 Bakkehuset ønsker at invitere os efter sommerferien, Hanne vender tilbage med en dato. 

 Naturtræning: 3 personer er af sted på kursus som afholdes i samarbejde med DGI og 

Kongelundsfortet. 



 Forebyggende hjemmebesøg: i forbindelse med dette har kommunen udsendt tilbud til alle 

65-årrige. I dette findes der tilbud om alt hvad der foregår i Aktivitetshuset.  

8 Omgangstonen – input hertil: Jeanet lagde ud, da hun beklagede sig over at hun ikke følte sig 

velkommen og henviste til en bestemt episode, dette blev undskyldt. Der er enighed om, at man 

skal tale ordentligt til hinanden. Hanne henstillede, at Brugerrådet skal sørge for en god stemning. 

Der blev fremsat forslag om en weekend. 

Det blev tid til frokost, da maden ventede, så pkt. 9 blev fremlagt sammen med den dejlige mad. 

9. Valg til FOU: FOU er FolkeOplysningsUdvalget, FOL er FolkeOplysningsLoven. Brugerrådet havde 

valgt Jutta Hørlyck som afløser for Poul Erik Gjerka, der er udtrådt. Men valget følger 

kommunevalget, så Poul Erik sidder der uden at være med i Brugerrådet. Jutta blev udpeget til 

suppleant. 

Evt.  

Evald finder ansøgningen fra 2018 frem til  budget 2019 til Dragør kommune vedr ansøgning om 

møbler til festsalen. Møblerne gennemgås, de værste smides ud, andre repareres og det vurderes, 

hvor mange nye der skal ansøges.  

 

 

Udestående: 

2020 plan 

Forsikring for de frivillige 

SWOT analyse 

 

Punkter til næste dagsorden: 

Vedtægter 

Caféens placering, drift m.m 

 

Næste møde:  

Torsdag den 16. August 2018 kl. 9  

Mødeleder: John Sørensen, afbud fra Kate 

 

Referent: Kate Nielsen 


