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Referat fra Brugerrådsmøde den 11. juni 2018 kl. 13.00 – 15:00 
 

Til stede: Hanne L., Gorm, Inge, Hanne V, Hedi, Cathrine og Charlotte 
Fraværende: Inge Marie og Kirsten 

 
 

1. Opfølgning fra BR-mødet 14. maj 2018 
a) Samarbejdsprocessen: Julia har foreslået ny struktur. Der arbejdes videre i 

Samarbejdsudvalget sommeren over  
b) Oversigten over aktivitetskonti: Cathrine gav en orientering om regnskabet 

for Teglporten og aktivitetscenteret.  
c) Overdragelse af regnskabet sker i nærmeste fremtid. Gorm fik skemaer og 

identitetspapirer for de tilstedeværende til brug for banken.   
 

2. Evaluering af husmødet 17. maj 2018: der kom flere forslag om en ændring 
af formen, bl.a. underholdning, musik og evt. information leveret på en anden 
måde. Brugerrådet arbejder videre på sagen.   
 

3. Drøftelse af den indkomne forslag: Der var 2 forslag fra Gorm. Disse forslag 
blev udleveret til de tilstedeværende. Forslaget om et fast mødested for 
Brugerrådet i Tårnværelset blev løst derved, at Brugerrådet i fremtiden har fast 
mødested i Dagligstuen til afløsning af Solstuen. Det andet forslag om 
yderligere markedsføring af Aktivitetscenteret blev sat i bero, indtil den nye 
struktur er implementeret.   

 
4. Orientering fra brugerrådet: Hanne V. fortalte om sin brevveksling med 

borgmester Jens Ive, der ser velvilligt på mere kapacitet på Teglporten. 
Imidlertid må optimal fleksibel udnyttelse af de lokal ressourcer undersøges, 
inden der kan blive tale om yderligere anlægsøkonomi. 
 

5. Fælles Brugerråd: Hedi blev valgt til repræsentant fra Brugerrådet  
 

6. Festudvalget: Inge blev valgt som repræsentant fra Brugerrådet 
 

7. Info fra Cathrine: Der er planer om en ommøblering af Cafeen. 
Sommerfesten var en succes  
 

8. Julemarked 2018: Sonja blev valgt til tovholder  
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9. Dagsorden til Husmødet onsdag 20. juni 2018: der skal orienteres om 

samarbejdsprocessen. Cathrine fortæller om Jyllandsturen. Helicon kommer og 
underholder. Huset giver champagne og jordbær. 

 
10. Eventuelt: På grund af tidsnød blev ingen punkter behandlet 

 
 
Med venlig hilsen 

 
Hedi 
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