
 
 
 
 

Referat Brugerrådsmøde den 11. marts 2019  
 kl. 13.00 – 15.00 

 
Tilstede: Hedi, Fritz, Kirsten, Hanne V., Charlotte og Cathrine 
Afbud:  Sonja, Hanne L., Inge Marie og Inge 
 

1. Orientering og status 
a) Samarbejdsgruppen holder næste møde den 2. april 
b) Udvalgene  

• Festudvalg – Fastelavnsfesten forløb rigtig godt, der var 40 personer, 
der deltog.Opslag er sat op vedr. Gallafesten den 3. april, hvor bl.a. 
Ingrid Tuxen vil komme og spille. Der skal også danses lancier. 
Prisen er sat til 195,- kr. Der regnes med ca. 50 deltagere. Brugerrådet 
giver et tilskud. 

• Arrangementsudvalg –Der er højskoledage den 12. og 13. marts. Det 
er planlagt, at  Ingrid Tuxen afholder Grieg koncert onsdag den 13. 
november. Næste møde i udvalget er den 4. april. 

• Aktivitetsudvalg – er tidligere kommet med input til vinter-
programmet. Gorm er udtrådt af udvalget. Næste møde er først til 
september mhp. sommerprogrammet 2020. 

 
2. Foreløbig planlægning af valg til brugerrådet  (afholdes 20.03.19) 

a) Nye kandidater  - Jette Hansen og Lise Hansen har skrevet sig på listen. 
b) Formandens beretning blev godkendt 
c) Charlotte skal være ordstyrer/dirigent, Inge bedes tage noter til referatet, 

Vibeke og en bruger som stemmetællere. Der skal tages billeder af 
kandidaterne incl. de BR-medlemmer, der genopstiller, til stemmesedler, 
som Vibeke vil fremstille. 

d) Der arrangeres et lotteri med gode præmier, trækkes på husmødet. 
 

3. husmøder – afholdes fremover 4 x årligt i månederne marts, juni, september 
og december med andre arrangementer de øvrige måneder f.eks. banko. 
Arrangementgruppen opfordres til at danne en bankogruppe. 
 

4. Orientering fra centerlederen,  
a) Efter strukturreformen er indført, vil der komme nogle omstruktureringer, 

som også vil berøre aktivitetscentret. 
b) Ombytning af krea-rum og IT-rum vil ske i løbet af sommeren. 
c) 2018 årets underskud er mindre end forventet. 



 
 

5. Eventuelt – hvor Charlotte 
a) ansøger Brugerrådet om tilskud på 6.775 kr. til bussen til Orø turen til 

sommer – det bevilges 
b) orienterer om, at der er strikkefestival et par dage i efteråret fra 19.-22. 

september på Fanø.  Der er planer om at arrangere en tur hertil. 
c) Flere brugere er interesserede i at deltage i Cirkusrevy arrangementet. 
d) En DVD er på vej til motionsholdene, således at holdene ved evt. 

aflysninger, sygdom m.v.  selv kan forestå motionen. 
 

 
Med venlig hilsen 

Hanne 
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