
   Rønnebærhus Aktivitetscenter  Brugerrådet      

Referat: Brugerrådsmøde: 3. nov. 2022 kl. 11.00  

Rådets medlemmer: Birgit Rosquist, Connie Andersen,    
Martha Jensen, Dorte Kopp, Kirsten Tingvad, Erik Hv id  
Jensen, Ingeborg Kristensen, Lisbeth Honore, Lene G ustavsen, 
Kirsten Juhl    

Centerleder: Eva Sørensen, Anna Sinding: Briefing o m kommende 
arrangementer.  

1. Referat forhåndsgodkendt via mail!   

2. Centerlederen:   

Der er god gang i vores kreative værksted om torsda gen. Det er en 
stor succes. Vi afprøver klippekort, så man kan køb e 5 gange 
(klip) i stedet for en hel periode på 4. mdr.! På d en måde er 
det muligt at afprøve, om det er noget, der har int eresse.   

Rundt omkring i huset sker der ting og sager. På 1.  sal ved de 
kreative lokaler er opsat en glasmontre, hvor man k an sælge 
ting, man selv har fremstillet. Læg dine ting i mon tren ( hvis 
der er plads), og vedlæg en note med navn og telefo nnummer 
( mobilePay). Husk pris på effekterne.  

I dagligstuen har vi møbleret lidt om, så der nu er  et hyggeligt 
hjørne, hvor kaffen kan  indtages, eller man kan si dde med sit 
håndarbejde m.m.  

Kan Piger spille billard? selvfølgelig kan de det! Der er gang i 
billardbordet næsten hver dag, og der er også opret tet et 
“damehold”.  

I år nedtones vores julebelysning af hensyn til el- priserne!  

1/12 - Vores årlige julemarked med en masse dejlige  boder, hvor 
der sælges egne kreative produkter!  

2/12-“Husker du” - julerelateret!  



9/12 - Vores egen “Laura” - Dorthe - fejrer 25. års  jubilæum med 
brunch i cafèen.    

16/12 - Musikalsk julequiz med flotte præmier.  

HUSK! Alle fredagsarrangementer annonceres altid i receptionen!  

4. Brugerrådsformanden:   

Brugerrådskassen  

Omkostningerne for små foreninger har taget overhån d. I henhold til 
loven om hvidvaskning af penge, er der mange forord ningerne, 
vi skal opfylde, samt gebyrer vi skal betale. Derfo r har 
brugerrådet besluttet at nedlægge brugerrådskassen primo 
januar 2023. Det indestående beløb kr. 44.000,00 ov erføres til 
Rønnebærhus og øremærkes til forskellig-artede 
arrangementer for brugerne i 2023.  

Den 18. november afholder vi “Julebanko” med fine j ulepræmier!  

Bankoplader kan købes i receptionen - min. 2 stk. k r. 20.00.  
Ekstra plader kr. 10,00 pr. stk.   

Postkasse  

Vi opretter en postkasse på brugerrådets opslagstav le, så I kan 
komme af med jeres “ønskesedler” - i stedet for som  nu, at aflevere 
dem i receptionen. 

Næste møde: 26. Januar 2023  

Kirsten Juhl/brugerrådsformand  

Fast årligt: januar - marts (valg) - Maj/juni - aug ust - november  


