
 
 
 
 

Referat Husmøde den 15. november 2017  
 kl. 13.30 – 14.45 

 
Husmødet startede med ca. 10 min. til køb af kaffe og kage. 

 
 

1. Velkommen og valg af referent – Hanne skriver referat - og 
orienterede om  tilføjelse af to yderligere dagsordenpunkter, nemlig  

 
a) Orientering om  resultatet af Brugerrådets spørgeskemaundersøgelse 

som nu foreligger. Alle resultaterne er nu tilgængelige dels som tal, dels 
grafisk som ”lagkager eller søjler” – er hængt op på opslagstavlen, hvor de 
anførste udsagn – 122 ialt -  under de enkelte spørgsmål er samlet i en 
mappe,  også er hængt op. Begge dele kan også ses i Brugerrådets mappe i 
receptionen. 

 
2. Julemarkedet v. Bente og Charlotte 

Afholdes i Glassalen den 3. december fra kl. 13.00. Der søges hjælpere til 
bagning og bolche fremstilling den 27. og 28. november kl. 10.00 samt nogle 
til at hjælpe med salg fra boder samt til diverse andet. Opslag er hængt op 

 
3. Miniferie v. Charlotte 

Turen går til Silkeborg, Herning og Skanderborg fra den 12. – 15. juni 2018. 
Skal bo på Pejsegården i Silkeborg. Prisen bliver ca. 3.500 kr. Opslag om turen 
og tilmelding vil blive sat op og bliver sat på hjemmesiden. Tilmeldingen vil 
foregå i januar. 

 
4. Tilmeldinger / overførsler til forårssæson v. Cathrine –  

Overførsel til kurser i januar sker i perioden 4.-15. december. Tilmeldingsdag 
bliver 18. december kl. 13.00 med udlevering af numre og derefter direkte start 
på tilmelding. Mulighed for tilmelding dagen efter pr. telefon eller mail. Det er 
tilmeldingen, der er er gældende for, om man kommer på holdet. Betalingen 
skal senest foreligge dagen før kursusstart – også selv om kurset først starter i 
januar. 
 
Cathrine orienterede også om dagsordenspunktet: 
 

b) Generelle informationer  
o Det afholdte dialogmøde vedr. aktiviteter var 9. november, 



resultaterne heraf foreligger endnu ikke. Mødet om cafeén er udsat. 
o Frivilligbørs-mødet, hvor  Cathrine, Charlotte og Henrik Hermansen 

deltog og hvor Teglporten fik etableret 26 ud af 140 aftaler bl.a. 
billigere trykning, bistader, kontakt til syrisk forening, venligboerne, 
skovfitness, en bedemand, en bank, spejderkorps, biblioteket og 
seniorrådet. 

o Økonomien er nogenlunde i nul, ser fornuftig ud, der er ekstra midler, 
der overføres til næste år. 

o Der var 225 spisende ialt på de tre aktivitetscentre til ”Spis sammen” 
den 10. november i samarbejde med Ældre Sagen, heraf var der 116  
på Teglporten 

o Forhåbentlig kan vi beholde ”keramik-underviseren” fra Bakkehuset 
også efter den 1. januar 2018 til vores værksted i kælderen, hvor der 
også kommer en ny mand – udover de to vi har i forvejen. Der er p.t. 
brug for 62.000 kr. til nyanskaffelser. 

o Fra Bitten var der stor ros til alle brugerne for at bakke op om 
Oktoberfesten, hvor der deltog 90 personer til stor glæde for alle. 
Også stor ros til Bitten selv. Forslag om en gallafest blev overgivet til 
festudvalget. 

o Fremover vil der, når der afholdes aftenarrangementer forekomme 
aflysning af hold, men der vil være nogle få medarbejdere på arbejde 
i dagtimerne, så huset er åbent som normalt. 

o Virksomhedsplan 2018 skal være på plads inden jul. 
 

5. Ændring husmødet i december v. Cathrine 
Efter reglen skulle husmødet næste gang være den 20. december, men det 
flyttes til onsdag den 13. december, hvor der vil være Lucia-optog om 
formiddagen, derefter julefrokost og fra kl. 13.30 husmøde. 

 
6. Eventuelt 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Brugerrådet 

 
 

 
 
 
 


