
 
 
 
 
 

Referat Brugerrådsmøde den 24. juni 2019  
 kl. 13.00 – 15.00 

 
 

Tilstede: Hedi, Kirsten, Inge, Lise, Jette, Fritz og Hanne    2. juli 2019 
Fraværende: Cathrine og Charlotte 

 
1. Siden sidst – bordet rundt – det gode og det mindre gode 

Kort orientering fra alle, om hvad der var oplevet 
 

2. Orientering fra diverse udvalg  
a) Festudvalget: næste arrangement er fødselsdagsfesten den 28. august. 

Hanne vil sende en mail til Bente og Bitten fra festudvalget, at både Kirsten 
og Lise repræsenterer Brugerrådet i festudvalget. 

b) Arrangementsudvalget  - ikke noget nyt, men husk at der (foreløbige datoer 
i henhold til årskalenderen) er højskoledag den 11. september, kulturnatten 
den 13. september, husmøde den 18. september og Seniorrådet inviteres til 
den 25. september. 

c) Aktivitetsudvalget (først møde igen til september) 
d) Det fælles brugerråd – Hedi orienterede fra mødet den 20. maj. Fremover 

afholdes der ikke sommerfest (grundet dårlig tilslutning i 2018), fremover 
er kun Julebanko og Påskebanko fælles aktivieter. Næste møde 7. oktober. 

e) Ad hoc gruppen vedr. oktoberfesten, hvor Kirsten og Sonja repræsenterer 
Brugerrådet. Festen afholdes den 31. oktober fra kl. 17 til 21.45. Salg af 
billetter starter den 23. september efter princippet ”først til mølle”. Prisen er 
260 kr. for velkomstdrik, 3-retters Menu, 1 genstand samt kaffe og 
underholdning ved Helicon. Selve programmet er klar den 4. september. 

f) Banko-gruppen blev nedsat, består af Jette, Lise, Fritz (økonomien) samt 
Sonja som konsulent. Charlotte her tidligere givet tilsagn om at bistå. Møde 
planlagt til 18. juli kl. 10. På årskalenderen er onsdag den 21. august afsat 
til banko.  

 
3. Status for brugerrådets konto  

Pr. den 1. juni 2019 har vi  76.238,64 kr. på bankkontoen. Vi har desuden  en 
udestående regning fra køkkenet for  ”bobler og jordbær”  til husmødet den 19. 
juni.  

 



4. Orientering fra centerlederen (Cathrine er på ferie). 
a) Flytningen af lokaler – der henvises til referatet fra husmødet den 19. juni 

samt den af Cathrine udarbejdede redegørelse vedr. ombygningen m.v. samt 
fire oversigter – før og efter – vedr. stueetagen og førstesalen. Disse 
oversigter samt redegørelsen sidder i husmødemappen. 

 
Brugerrådet drøftede både oversigterne og redegørelsen. Vi er indstillede på 
at bakke op om ændringerne, dog er vi noget frustrerede over de mange 
møder, den megen tid og energi, som både vi og ledelsen har brugt det 
sidste år på at få aktivitetscentret - og specielt receptionen – til at blive den 
velfungerende funktion, som den er nu.  
Lokalerne vi får tilbudt på 1. sal – i stedet for de, vi afgiver i stueetagen, er 
gode lokaler med mange muligheder for optimale forhold, dog er vi kede af, 
at der tilsyneladende ikke følger økonomiske ressourcer med, så de kan leve 
op til de stillede forventninger. 
Vi er enige om, at vi vil skrive til centerleder Susanne Tronier om vores 
synspunkter vedrørende omflytningen. 
 

b) Aktivitetscentrets økonomi – udsættes,   
 

 
5. Invitationen til Seniorrådet  til 25. september – hvad vil vi gerne vide? 

Forslaget til invitation blev drøftet og et par ekstra emner blev sat på. Hanne 
vil renskrive og sender invitationen til Seniorrådet.  
 

6. Husmødet 19. juni 
Der mødte 30 brugere frem til dette hyggelige arrangement bl.a. med indtryk 
fra miniferien, VAT busturen og Cathrines redegørelse vedr. ombygningen. 
Brugerrådet gav ”bobler” og jordbær og der blev sunget et par sommersange 
akkompagneret af Anne Mette Hjarnøe.  
 

7. Eventuelt 
Den nedsatte arbejdsgruppe vedr. ombygningen holder møde den 4. juli kl. 12 
Overførselsret starter 12. august og slutter 23. august 
Tilmeldingsdag Efterår er den 27. august, numre udleveres fra kl. 9.00 
 

 
Med venlig hilsen 

Hanne  


