
  Brugerrådet Rønnebærhus Aktivitetscenter  

Referat: Brugerrådsmøde: 26. januar 2023 kl. 11.00  

Rådets medlemmer: Birgit Rosquist, Connie Andersen,   
Martha Jensen, Dorte Kopp, Kirsten Tingvad, Erik Hvid  

Jensen, Ingeborg Kristensen, Lisbeth Honore, Lene 

Gustavsen, Kirsten Juhl    

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

Referat forhåndsgodkendt via mail!   

Centerlederen:   

Det tilbagevendende “Mortens and” -arrangement forl øb fint med 
dejlig confiteret and med tilbehør og vin doneret a f 
Ældresagen!  

Julemarkedet i år var lidt mindre end det plejer me n lige så besøgt, 
med fine produkter. Vi har vedtaget, at markedet fr emover 
lukker kl. 14.00.  

Vi fik fejret Dorthes 25-års jubilæum med maner! Hu n var meget 
glad og overvældet over det store fremmøde og det f ine gave 
bord, hvilket jo ikke er noget at tale om, når man tænker på 
alle de dejlige måltider fra Dorthes hånd, vi dagli gt nyder 
godt af.   

Januar startede med fest og farver. Til den årlige  

“Nytårskur”, hvor der var fuldt hus, fik vi dejlig menu,  flot 
underholdning af trioen “René og Værsgo” - et band som gav 
den gas med Larsens mest berømte sange krydret med 
mange festlige anekdoter.  

Hold øje med arrangementer og kurser på opslagstavl er og i reoler 
i receptionen.  

4. Brugerrådsformanden:   



brugerrådskassen er nu afviklet, og indestående er overført til 
Rønnebærhus, til brug ved arrangementer m.m. i 2023 . 
Afsluttende regnskab præsenteres ved brugerrådsvalg et den 
24. marts 2023 - se opslag senere på tavlerne i rec eptionen.  

Julelukning i Caféen  

Der har været nogen undren over, at Caféen var lukk et i 
juleugerne. Det skyldes et meget lille kundeunderla g, hvorfor 
økonomien ikke hænger sammen. Vi henviser til  

Aktivitetscenter “Teglporten” i Birkerød, som har å ben 365 dage 
om året. Priserne er de samme som i Rønnebærhus!  

Banko! Vi afholder banko den 24. februar -   

se opslag i receptionen.  

Næste brugerrådsmøde: 9.marts kl. 10.30  

Næste hus-møde: 24. marts (brugerrådsvalg)  

  


