
Referat fra Brugerrådsmøde 23. maj 2019.                                          

 

Deltagere: Jytte Zaar, Tove Blaaberg , Egon  Nielsen, Christian  Nielsen, Ole  Larsen, John Sørensen, 

                 Hanne Bertelsen, Alla Holst, Jutta Hørlyck 

Afbud: Kate Nielsen 

Mødeleder: Jutta Hørlyck 

Referant: Jytte Zaar 

 

1. Velkomst: Jutta bød velkommen til det nye Brugerråd 

   På baggrund af indlæg i Væveren fik John ordet, blev det vedtaget at fremover må man ikke ”hænge      
nogen ud ved navn nævnelse”. 

2. Unikt: Jutta fortalte om det flotte runde bord ved ”Biblioteket” 

   som decoupageholdet har lavet og der er kommet glasplade på. Et synligt bevis på kreativiteten i 
huset. Der er desuden startet cykelhold og Go Run. 

3. Referatet fra sidste møde formelt godkendt. 

4. Pixihæfte, alle ser det igennem og så drøfter vi det næste gang. 

5. Mødeleder/formand: Mødelederopgaven går på skift, 1 måned af gangen. 

     Vi har ingen møde i juli, men første møde 8. august 2019 kl.8.30 

 Fordeling af poster i udvalg: 

Besøgsmodtagergruppen:  John Sørensen 

Festudvalg:  Jytte Zaar 

PR Gruppen: Ole Larsen,   

Hjemmesidegruppen:  Ole Larsen 

Infoskærmegruppen: Ole Larsen og Christian Petersen 

Sundhed og velvære:  Jutta Hørlyck + evt. Tove Blaaberg 

Guldkornsgruppen og Tænketank slås sammen og sammensættes efter behov. 

Kontakt til aktivitetsledere:  

Kreative: Jutta Hørlyck 

Teknik:  Christian Petersen og Ole Larsen 

Motion:  Egon Nielsen og John Sørensen 

Spil:  Jytte Zaar 

Studiekreds:  Tove Blaaberg 



Køkken:  Jytte Zaar  

Musik og dans: Hanne Bertelsen 

 

Øvrige udvalg:  Ældre møder, 1 gang om året, vi tager det op på næste møde.   

FOU følger kommunalvalget: Jutta er suppleant 

8. Forslag til nye tiltag:  Crossmaskine-  søge igen Veluxfonden 

  Så talte Christian om evt. anskaffelse af Smart TV, til undervisningsbrug. 

   Ole sagde det kunne bruges til infoskærm, evt.  udskifte skærmen ved bagvæg v. Cafeen, 

  Dette tages op på AV-møde mellem Hanne, Ole og Christian. 

9.  Dag og Tidspunkt for Brugerrådsmøde. 

10. Afstemning ved årsmøde, 1 eller 2 stemmer på stemmesedlerne, man vedtog 2 stemmer fremover  

11.Periodevalg tages op, hvis vedtægterne skal revideres, evt.  2 x 2 år  

12. Tilbagemelding fra motionen, 

John fortalte at der var 4 begynderhold nu på 48 personer til indoorcycling, og man skulle skrive sig  
på  lister i  motionen, ikke  i Informationen  endnu. 

13. Meddelelser fra Hanne. 

Den 21. 5.  var en fransk journalist på besøg, grundet Frankrig skal have ny sundhedsreform, hun 
skriver til et Magasin der udkommer i 300.000 eksemplarer. 

      Tina Røjkjær er ny chef på Rådhuset.Vi inviterer Tina til augustmødet 

      Baderummene i motionen skal renoveres, samt installering af ventilationsanlæg i hele motionen.              
Dette vil medføre lukning ag motionen ca. 14 dage formodentlig i september.  Parkeringspladser, 
påbegyndes uge 35-41 

      Skilte til Brandudgang, Hanne indkøber.  Akustikforbedring i Cafeen og lys hos de kreative uføres i   
uge 27    

                14.    Eventuelt 

      Mail indkommet med forespørgsel kursus til aktivitetslederne om konfliktløsning 

          Brugerrådet syntes at vi som frivillige skal være Frivillige og ikke gå på kursus. 

          Jutta besvarer mailen. 

          Møde med Servicegruppen den 19.  juni kl.  13.00 

          Hanne inviterer. 

          Jutta, John, Egon, Ole og Jytte samt Hanne deltager 

         Tove påpegede at der i motionen langs panelerne var snavset, og ledningerne lå løst. John     
kigger på det    

         Næste Brugerrådsmøde m. sommerfrokost. 

    Tirsdag den 21. juni kl.  11-13, afbud fra Allan Holst 

     Der er Infomøde for nye brugere/forebyggende hjemmebesøg den 25.  september Kl. 13 i festsalen, 
Jytte Zaar, afbud. 


