
 
 
 
 

Referat Brugerrådsmøde den 08. april 2019  
 kl. 13.00 – 15.00 

 
tilstede: Hedi, Sonja, Fritz, Kirsten, Lise, Jette, Inge, Hanne, Charlotte og Cathrine 

 
1. Velkommen til nye brugerrådsmedlemmer, som fik udleveret en oversigt 

over brugerrådets medlemmer incl. mailadresser og tlf.nr. 
Fritz vil fremover sørge for kaffe m.v. 

 
2. Kommentarer/spørgsmål til referat af husmødet/valget 20. marts? 

Referatet er udsendt og godkendt, underskrives af dirigenten og referenten. 
Fremover vil referaterne blive underskrevet på efterfølgende BR-møde som det 
første punkt på dagsordenen. 

 
3. Kort gennemgang af vedtægterne for brugerrådet – blev gennemgået af 

formanden. 
 

4. Revidering af forretningsordenen 
a) Brugerrådsmøder 6 x årligt - i månederne januar, marts, april, juni 

september og november. 
b) Fastholder en fast mødedag = 2. mandag i månederne kl. 13-15 
c) Enkelte andre ændringer blev tilføjet 
d) Udsendes med referatet 

 
5. Orientering om diverse udvalg og valg hertil 

a) Festudvalget – Kirsten og Lise repræsentanter for BR – den nylig afholdte 
gallafest var en stor succes, der afholdes fødselsdagsfest i august. 
Oktoberfesten bliver 31. oktober,  særskilt udvalg arrangerer.  
Den 14. juni afholdes sommerfest i samarbejde med Ruder Es 

b) Arrangementsudvalget – udover Fritz er Sonja repræsentant for BR. Sonja 
også for VAT, usikkert om Hanne Lindahl ønsker at fortsætte her. Cathrine 
vil spørge hende. Hedi flytter til aktivitetsudvalget. 
Udvalget afholdt møde den 4. april – modeshow og  cirkusrevyen i juni, 
banko i august – næste møde er 22/8. 
Kalender følger snarest hvor alt er ført på. 

c) Aktivitetsudvalget – Hanne og Hedi repræsenterer BR, først møde igen til 
september mhp. evaluering af sommerprogrammet. 



d) Det fælles brugerråd, Hedi repræsenterer BR 
e) Øvrige udvalg og ad hoc grupper omtales. Jette repræsenterer BR i 

kunstudvalget.  Forsøgsvis oprettes en banko-gruppe med Charlotte, Lise og 
Jette – sidstnævnte tilbød at hjælpe med ved simresøndagene, hvor også 
Sonja er med. 

 
6. Orientering om årshjulet -  bl.a. om 

a) Husmøderne vil blive afholdt x 4 årligt i månederne marts, juni, september 
og december. 

b) På andre onsdagsmøder vil der fremover blive arrangeret andre ting, f.eks. 
modeshow, banko, foredrag m.v. 

 
7. Status og orientering fra kassereren 

Der p.t. ca. 74.000 kr. i brugerrådets kasse. 
Der er givet tilskud til køkkenting til Solstuen, diverse kunstting, tilskud til 
Gallafesten samt gives tilskud til bussen til Orø-turen. Overskud på lotteriet. 
 

8. Orientering fra centerlederen 
a) Personalerummet og grupperum 1 flyttes den 9. april 
b) Krea-rummet flyttes til IT-rummet i maj måned 
c) Strukturreformen giver også ændringer hos os, bl.a. er der forslag om, at der  

kun skal være een indgang til Teglporten – og det vil blive vores indgang.  
d) Aktivitetscentret skal fremover have base på første sal, hvor samværs-

tilbuddene skal være – men det bliver først efter sommerferien. Der vil 
blive nedsat et indretningsudvalg bl.a. med repræsentanter fra reception, 
brugerråd (Inge og Hanne) og andre. 

e) Aktivitetscentrets regnskab – udsættes til næste møde. 
 
f) Eventuelt 

Til meddelelsen af 13.marts  fra Ris og Ros kassen kan det anføres, at det på 
grund af sygdom og ferie er nødvendigt med  afløsere og evt. aflysninger. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Hanne 


