Referat af husmøde og afstemning til Brugerrådet den 20. marts 2019.
1.
Velkomst ved formanden Hanne Vedersø.
2.
Servering af gratis kaffe og kage. Udgiften hertil afholdt af brugerrådet og aktivitetscentret i
fællesskab.
Salg af lotteri.
3.
Valg til brugerrådet med følgende dagsorden.
- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Kassereren fremlægger og kommenterer årsregnskabet
- Indkomne forslag.
- Valg af 5 brugerrådsmedlemmer og 2 suppleanter.
- Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Eventuelt.
Charlotte blev valgt til dirigent.
Formanden aflagde beretning.
Brugerrådet har afholdt møde hver måned med undtagelse af juli måned og herudover har
der været afholdt 2 ekstraordinære møder. 1 medlem har ønsket at overgå som suppleant i
rådet. Nyt medlem blev indvalgt i h.t. § 3 i vedtægter for brugerråd ved aktivitetscentre i
Rudersdal kommune. Det er muligt for det valgte brugerråd at supplere sig selv ved at
udpege et medlem blandt brugerne. Nyt medlem blev Fritz Olsen.
Samarbejdsprocessen har betydet en del ekstra arbejde for især formand og næstformand.
Det har betydet, at vi nu har fået en ny og mere tydelig organisationsplan med sammenhæng
mellem de 3 udvalgsgrupper og ad hoc grupper og hvor det er muligt at se, hvem af
brugerrådets medlemmer, der deltager i en af de 3 udvalgsgrupper.
Vi har fået nogle gode konstruktive værdier, hvor vi alle vil kunne bidrage til den gode tone
og de gode historier om aktivitetscentret - ved at vi efterlever dem.
Herudover har der været en fødselsdagsfest og fastelavnsfest, som begge var uden
brugerbetaling ligesom der har været afholdt Julemarked med salg af diverse strik, en tak
til ”strikkedamerne” og andre frivillige. Høstfest, men med brugerbetaling, har også været

afholdt med god stemning og mange deltagere. En stor tak til festudvalget.
Der har været ydet tilskud til bl.a. bus til sommerudflugten og til gaver ligesom, der har
været udgifter til nye og bedre maskiner i værkstedet. En tak til Bendt, Hans og Claus.

Kassererens beretning. Fritz Olsen fremlagde årsregnskabet , der viste et underskud på
3.356,00. Ingen bemærkninger hertil.

Indkomne forslag – Der blev spurt om det var muligt at få ens kaffe og sidetallerkener i
Solstuen.
Vil blive forsøgt, hvis muligt.

Valg af 5 brugerrådsmedlemmer og 2 suppleanter
3 medlemmer har ønsket at udtræde af rådet. Blomster og tak til de afgåede medlemmer,
hvor kun 1 var tilstede.
Valgreglerne blev gennemgået af formanden og herefter præsenterede de opstillede
kandidater sig.
Stemmesedlerne blev uddelt og der blev stemt - 33 brugere stemte, afgav ialt 140 stemmer.
(hver person kan max. afgive 5 stemmer, max. een pr. kandidat.)
Stemmerne fordeler sig således:
32 Hanne Vedersø
29 Fritz Olsen
28 Sonja V. Frederiksen
22 Jette Hansen
15 Kirsten Seidel
14 Lise Hansen
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Birger Holstebro som revisor og Gertrud Wandall som revisorsuppleant.
4.
Orientering ved centerlederen.
Cathrine er p.t. på ferie. Hanne Vedersø gav en kort orientering om kommende strukturændringer på Teglporten. Der skal ansættes mere personale i genoptræningen og det betyder
ændrede lokaleforhold for aktivitetscenterets personale og brugere. Dette er ikke noget som
hverken Cathrine, personale eller vi brugere har indflydelse på men beslutninger vedtaget
i forvaltníngen i forbindelse med kommunens strukturreform.
5,
Lotteri blev trukket.
Der var 3 heldige vindere til gavekort til cafeen værdi 65,00 kr. - 2 til Simresøndag den 31.
marts værdi 145,00 og 2 gavekort til Gallafesten den 3. april.

6.
Eventuelt.
Charlotte havde det nye sommerprogram med til uddeling og orienterede om en lille
ferietur til Fanø-strikkefestival i dagene.20-21-22.9. Der er 30 pladser. Pris kr. 3.000 heraf
er kr. 2.200 overnatning (Esbjerg) bus og morgenmad. Middag lørdag på Fanø Kro.

Efter husmødet konstituerede det nye Brugerråd sig således:
Hanne Vedersø
formand
Hedi Krehan
næstformand
Fritz Olsen
kasserer
Sonja V. Frederiksen
medlem
Inge Nørgaard Jacobsen
medlem
Kirsten Seidel
medlem
Jette Hanse
medlem
Lise Hansen
suppleant.

Referent
Inge Nørgaard Jacobsen

dirigent
Charlotte Heichelmann
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