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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 7. november 2019 kl. 09.00-12.00 

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

                          
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra Sussie 
Køkkenet får ny mobiltelefon. Som giver mulighed for at se ind- og udbetalinger på Mobil 
Pay. 
Sussie orienterede om reglerne for ophavsret på billedmateriale, der er hentet på nettet. 
 

3. Orientering seniorudvalget 
Budgettet er vedtaget. 
Der bliver etableret cykelsti fra Taulov Kirkevej og ud til Snoghøj. Arbejdet påbegyndes snart. 
Der bliver etableret cykelsti til Skærbæk i 2021. 
 

4. Orientering fra kasserer 
Der er fortsat indtægter på Aktivitets-kort. 
Åbent hus kostede kr. 1800,- 
Conny har afholdt møde med butikspersonalet, for bedre oplæring i Mobil Pay. 
 

5. Orientering fra udvalgene 
Kultur: Der har været møde ang. julefrokost, som er ved at være på plads. 
Der planlægges foredrag med Henning Due Lorentzen i februar.  
Forårs/påskefrokost 15. april. 
Sommerfest 4. juni 2020.  
Der meldes ud når alle aftaler er helt på plads. 
Butik og aktivitet: Der sælges stadig en del kort. 
Info :Der bliver etableret et nyt mailsystem, så brugerrådet og vejlederne kan få en 
mailadresse tilknyttet. 
Køkken: Køkkenet kører fint og det er en stor hjælp for Anja at Ole kommer og bager for os. 
 



 
Hus og have: Havefolkene er gået på vinterferie, men de holder dog stadig øje med om der 
skal fejes og lignende. 
Karl arbejder stadig med at finde en løsning på etablering af cykelskur. 
 

6. Siden sidst og orientering fra formanden 
Vi har fået nyt pengeskab i EDB lokalet. 
Søren laver plakatstandere som dem vi lånte til åbent hus. 
Portvins arrangementet blev aflyst grundet manglende tilmelding. 
Bo Trygt blev afholdt trods få tilmeldinger. Det var et rigtig godt arrangement, som varmt kan 
anbefales. 
Vi har fået vores diplom som micropartner. 
Åbent hus var en stor succes med mange brugere og gæster udefra. Det er en fantastisk  
reklame for vores hus. 
Alle kommercielle aktiviteter stopper (eks. tøjsalg-skosalg og lign.), da det er konkurrence 
forvridende og dette må ikke foregå i kommunale bygninger.   
 

7. Kommende arrangementer 
Der er indkaldt til Generalforsamling. Brugerrådet mødes kl. 12. til borddækning og 
klargøring. 
Kalender: Nytårskur bliver fredag den 3. januar 2020, og det er for alle brugere af huset. 
Skolesamarbejdet bliver i uge 6 mandag – torsdag fra kl. 08.30 – 12.00. 
Juleforberedelse: opgaverne er fordelt og der er lagt tilmeldingslister frem. 

8. Idekassen 
Tom 
 

9. EVT. 
Ingen emner. 
 

10.  
 

 

Næste møde Torsdag den 5. december 2019 
 
 
 

Ref. Bente 


