Referat Brugerrådsmøde den 11. februar 2019
kl. 13.00 – 15.00
Tilstede: Hanne L., Inge, Fritz, Gorm, Hedi, Hanne, Charlotte og Cathrine
Afbud: Sonja, Kirsten og Inge Marie

1. Orientering og status
a) Receptionen – opsamlingsnotat medsendt, tages til efterretning
b) Samarbejdsgruppen – notat medsendt, tages til efterretning
c) Udvalgene – se notater fra festudvalget og aktivitetsudvalget, medsendes –
tages til efterretning med bemærkning om,
• at en gruppe teaterinteresserede brugere her i sommer vil se på, om
der kan etableres f.eks. en tur til Cirkusrevyen
• at havegruppen også her i sommer vil tage ud og se på andre haver
• at en gruppe vil undersøge om der er interessere for højskoleophold
2. Brugerrådets årsregnskab 2018 til godkendelse – er nu revideret samt
underskrevet af både kasserer og revisor. Godkendes hermed af brugerrådet.
3. budgetforslag x 2
a) Fritz og Hanne har udarbejdet et budget for året 2019 med fastholdelse af
de faste udgifter til strikkegarn og andre materialer, tilskud til diverse
arrangementer og ture, kaffe og kage til 4 gange husmøder samt afholdelse
af fastelavnsfest og fødselsdagsfest. Der regnes med indtægter ved salg af
strikting, julemarked, og som noget nyt lotterier og bankospil. Charlotte og
Cathrine vil gå videre med disse nye ting.
b) Gorm har udarbejdet et forslag, som trækkes tilbage, da Gorm ikke ønsker
at uddybe forslaget.
4. Foreløbig planlægning af valg til brugerrådet (afholdes 20.03.19)
a) Hvem genopstiller? – Hanne, Sonja og Fritz ønsker at genopstille, Kirsten
har endnu ikke givet meddelelse, om hun genopstiller. Inge Marie ønsker
ikke at genopstille sig og Hanne L. trækker sig.
b) Nye kandidater – Hedi har muligvis en kandidat, et par andre kandidater vil
evt. stille op. Vi vil opfordre dem til at skrives sig på listen, når den senest
20.februar hænges op.
c) Formandens udkast til beretning blev omdelt, bemærkninger, rettelser og
lign. bedes sendt på mail til HV inden næste brugerrådsmøde.

5. Evaluering af husmøderne – fra mødet 23. januar 2019 – gennemgående
accept af forslaget om kun at holde 4 husmøder/årligt. Dog ønskes der
afholdelse af noget andet i månederne uden husmøde. Kunne f.eks. være
banko, diverse foredrag – eller noget helt andet. Forskellige emner overgives til
arrangementsudvalget til videre bearbejdelse og kontakt til VAT mhp. at søge
penge hertil.
6. Orientering fra centerlederen
a) Medarbejdergruppen har været på et meget interessant og givtigt
studiebesøg på Skovgården i Værløse. Det er tanken også at besøge andre
aktivitetscentre. En idé som også brugerrådet evt. kan benytte.
b) Planer om – hen over sommeren – at bytte rundt på IT-lokalet og Krealokalet. Krea har brug for mere plads, og IT-lokalet skal indrettes, så det
også kan anvendes som mødelokale.
7. Dagsorden til husmødet 20. februar 2019
Foreløbige emner er
a) Orientering om valg til brugerrådet 20. marts
b) Orientering ved centerlederen.
c) Eventuelt
8. Eventuelt
Ingen emner

Med venlig hilsen
Hanne

