
 
 
 

 
 

Referat Brugerrådsmøde den 9. september 2019  
 kl. 13.00 – 15.00 

 
Til stede: Hanne, Sonja, Kirsten, Lise, Fritz, Hedi og Charlotte 
 
 

1. Hvordan er sommeren gået: er gået godt. Turen til Orø blev rost meget. 
Brugerrådet har ydet et tilskud på DKK 7.500 til denne tur. 

 
2. Hvordan skrider omflytningen afsted: Charlotte fortalte om indkørings-

problemer og kritik fra brugere om, at det hele nu skulle foregå på 1. sal. Der 
blev enighed om, at der i nærmeste fremtid ville være tilpasnings-
vanskeligheder. Der vil også i fremtiden vær opgaver at varetage for de 
tidligere receptionister. Der skal opfordres til, at alle skal gå op på 1. sal, så vi 
kan få etableret et godt sted for alle. Det er besluttet, at etableringen af 
opholdsrummet (Loungen) til brugere, etableres før personalerummene. Ellers 
går alt efter planen.   

 
3. Drøftelse af svaret fra Susanne Tronier på vores skrivelse af 5. juli: 

Susanne Tronier kunne desværre ikke deltage i dette Brugermøde. Charlotte vil 
invitere hende til vores brugermøde 11. november. Brugerrådet heftede sig ved 
ønsket om, at antallet af brugere ville besøge Teglporten til trods for 
omflytningen. Vi skal derfor være særlig opmærksomme på næste bruger-
tælling. Medlemmer af Brugerrådet bedes forberede spørgsmål til Susanne 
Tronier. 
 

4. Planlægning af Seniorrådets besøg her 25. september: Formanden kommer. 
Hvis andre medlemmer af Seniorrådet deltager, gives der besked. Opslag om 
vores møde er sendt til de andre aktivitetscentre og biblioteket i Birkerød i 
Rudersdal Kommune. Ved mødet tager Lise og Fritz notater og Hedi går rundt 
med mikrofonen. Hanne er ordstyrer. Brugerrådet giver en flaske rødvin til 
deltagerne fra Seniorrådet.  
 

5. Orientering /evaluering vedr:   
a) Overførselsperioden: gik godt. Efter overførslen var der ledige pladser på 

holdene. 
b) Tilmeldingsdagen; gik godt og alle har fået deres ønsker opfyldt. Der er 

ingen på venteliste. Husk at antallet af kursister ikke kan overskrides 



c) Fødselsdagsfesten: var en succes. Gaver blev fordelt ved lodtrækning  
d) Banko-eftermiddagen den 21. august havde stor tilslutning med fine 

gevinster og 37 deltagere.  Vi holder banko igen den 23. oktober og den 30 
december. 

e)  Arrangementsudvalgets møde den 22. august blev aflyst, der indkaldes 
snarest til nyt møde. 

f) Aktivitetsudvalget indkaldes til møde efter afholdelse af husmødet 18. 
september, hvor bl.a. evaluering af sommerprogrammet er på dagsordenen. 
Datoen endnu ikke fastsat. 
 

6. Status for brugerrådets konto – der står 74.000 kr. på kontoen, mangler at 
modtage regninger for ca. 2.000 kr.  

 
7. husmødet 18. september – hvor dagsordenen skal være 

• velkommen og gratis kaffe og kage 
• evaluering af sommerprogrammet 
• orientering om aktivitetscentret  

o omflytningen 
o miniferien 2020 
o diverse 

• info om oktoberfesten 
• seniorrådets kommende besøg 25. september 

 
 

8. eventuelt 
a) følgende hold er fyldt op: syning, keramik, fællessang, litteratur, motion og 

afspænding, mandemotion onsdag eftermiddag, stolegymnastik torsdag, 
MK-fitnes, madlavning for mænd samt mad for gourmet èr 

b) Der er planer om at oprette endnu et ”debatten” – allerede venteliste hertil 
c) Invitation til møde 9/9 i Frivilligcentret om Seniorsamarbejdet er modtaget, 

Hanne meldte afbud grundet brugerrådsmødet. 
d) Grundet helbredsmæssige årsager meddelte Hanne, at hun ikke genopstiller 

ved det kommende valg til brugerrådet i marts måned 2020. 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
  Hedi og Hanne 


