
 

Vil du være repræsentant i På Sporets brugerråd? 
 
I år er halvdelen af På Sporets brugerråd på valg. Borgerne fra På 
Sporet har to repræsentanter i rådet (derudover er der 
repræsentanter fra Boligerne, Peers, Ressourcebanken og 
medarbejdere). I år skal vi derfor have valgt en ny repræsentant – og 
en ny suppleant - fra selve huset På Sporet. Man vælges for en 2-årig 
periode. Rådet holder møde gennemsnitligt hver anden måned. 
 

Hvorfor være aktiv i På Sporets brugerråd? 

• For at du og alle andre knyttet til huset sikres ejerskab og medindflydelse 

• For at sikre at På Sporet indeholder det, vi ønsker og har behov for 

• For at På Sporet i større grad samarbejder med det omgivende samfund samt tiltrækker 
flere mennesker. 
 

Hvad laver brugerrådet? 

Eksempler på emner, brugerrådet har arbejdet med, siden det startede: 

• Nyt navn til huset 

• Ansøgninger om penge fra aktivitetskonto og fondsmidler 

• Udvikling af huset – og indhentning af inspiration til workshop om dette 

• Gæster i huset 

• Kontingenttilskud til deltagelse i foreninger 
Samt meget, meget mere... Vil du vide mere om brugerrådets arbejde, så snak gerne med de 

nuværende repræsentanter og Henriette i huset På Sporet. 
 

Opstillingsfrist onsdag d. 18. August 2021 kl. 12 

Du kan melde dit kandidatur til Henriette senest på ovennævnte dato. Herefter vil det blive 
meldt ud, hvem der stiller op, og om der skal en afstemning til. 
 

Selve valget 

Hvis der er mere end en person, der stiller op til valget, vil selve valget foregå fredag d. 3. 

september kl. 10-12 i huset På Sporet, hvor vi slutter af med gratis valgflæsk (stegt flæsk med 

persillesovs).  Der vil være mulighed for at brevstemme frem til d. 3. september kl. 10. Mere info 

herom kommer efter opstillingsfristen d. 18. August.  

 

Ønsker du mere information? Kontakt Henriette på hemo@rudersdal.dk eller 72683363 
 
Vi håber at se dig i Brugerrådet! 
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