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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 4.april 2019 kl. 10.00-12.00 

 
Deltagere:    Conny Lind,  Bente Dahl, , Anni Skjærlund, Kristine Olesen, Per Andersen, Inger 
Kongsted, Kirsten D. Lind, Else Marie Sørensen, Sussie Bruun, Karl Lambert    

                          
Afbud: Anna og Jørgen 
 
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra Seniorrådet 
Udgår 
 

3. Orientering fra Sussie 
Vi skal stadig være mere opmærksomme når der betales med MobilePay. 
Sussi finder folk til at reparere vores fortrappe, som smuldrer. 
Ligeledes skal vores trappe ved bagindgangen rettes op. 
Vores pedel Daniel har fået andet job i kommunen, vi får besked når der bliver ansat en ny. 
 

4. Orientering fra kasserer. 
Der har ikke været de store udgifter den sidste måned. 
  

5. Orientering fra udvalgene 
Kultur: Der arbejdes på sommerfesten. Opslag er på vej, og Søren kom og viste os skilte til at 
sætte ved indfaldsvejene. Det er 4 flotte trykte skilte sponsoreret af Tarpgaard. Inger lovede 
at lave prisliste til mad og drikkevarer. Kirsten laver billetter så snart hun får grønt lys. 
Aktivitet og butik: Også her skal der være bedre opmærksomhed på MobilPay, samt at få det 
noteret på tilmeldingslister og lign. 
Info:  Der blev givet input til nyhedsbrevet. 
Per havde undersøgt prisen på en mikrofon til salen. Sussi har allerede godkendt, og bedt Per 
stå for indkøb. 
Per arbejder stadig med at få porcelænsovnen til at fungere. Der skal ikke bruges mange 
penge på ovnen. Det er for lille et hold, der skal bruge den. Hvis der er behov har 
Depotgården i Fredericia ovne man kan bruge.  
 



Cafe: Der har været mange store arrangementer, så Anja har haft travlt, men heldigvis haft 
god støtte fra frivillige. 
Eftermiddagsholdene har accepteret det nye tiltag med bestilling og pakning af vogne. 
Hus og Have:  Det er nu så godt vejr at de er påbegyndt forårsrengøringen af haven. 
Forskellige tiltag blev vendt. 
Karl viste en tegning til det nye cykelskur, han laver materiale beskrivelse, prisoverslag og 
tegning af hvor på grunden det placeres. Dette skal godkendes af Sussi inden vi får grønt lys 
til at starte. 
 

6. Siden sidst og orientering fra formanden 
Påskefrokosten: Gik rigtig godt. Det fungerede fint med salg af ”drikkebilletter”, stor tak til 
Karsten. 
Parkering på fliserne: Der er bestilt skilte med parkering forbudt, og undertavle med af-og 
pålæsning tilladt, haveholdet sætter det op. 
§18: Inger orienterede om noget nyt omkring ansøgning af tilskud. 
Nyt hold: Efter sommerferien vil vi forsøge at starte et mande hyggehold op, hvor der kan 
spilles dart, bordfodbold, kortspil og snakkes. Det vil blive onsdag eftermiddag. Vi prøver at 
finde en tovholder.  
 
 

7. Kommende arrangementer 
Fest for frivillige: Indbydelser er sendt ud. Detaljer tages på næste møde. 
Sommerfest: Blev behandlet under kultur. 
Sydtrafik: Vi skal have lavet annonce til TaubækNyt, samt til skærm, Per sætter det i 
nyhedsbrevet og Inger lægger det på Min Landsby app. 
Arbejdsuge: Vi valgte at det i år skal være i uge 25. Vi fik begyndt på en liste over opgaver  vi gerne 
vil have løst. 
 

8. Idekassen 
Tom 
 

9. Eventuelt 
Der var ingen emner. 
 
 

 

Næste møde Torsdag den 2. maj. 

 
Ref. Bente 


