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Indkaldelse til Brugerrådsmøde 

Torsdag den 5. november 2020 kl. 9-11 

Afbud: Bente og Jørgen 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde. 

 Referat godkendt 

2. Orientering fra Sussie  

Der findes ikke nogen nedskrevne regler/rammer for træningslokalerne. 

Brug af lokaler, økonomien, vedligehold og opsyn. Det kommer på udvalgsmøde i 

kommunal regi sidst i november. Så håber vi, der bliver mere klarhed omkring den 

sag. 

3. Orientering Seniorrådet 

udgår 

4. Orientering fra kasserer 

Der sker ikke de store udsving lige nu. Der er foretaget nogle småindkøb, men der 

er stille i og med at huset er lukket ned. 

5. Siden sidst og orientering 

          Kultur intet – Aktivitetsudvalg intet - Cafe udvalg intet 

          Info: nyhedsbrevet opdateres noget tages af og andet lægges på 

          Have: Der ønskes nogle fliser/kantsten ved bagdøren mod haven så jorden ikke      

                   skrider ned. Sussie undersøger om det er noget kommune vil tage sig af. 
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6.  Formanden 

Tavlhøj lige nu: Vi drøftede om Tavlhøj skal genåbnes eller forblive lukket indtil 

januar. Der er flere ting i det. Hvis vi åbner den 23. november er der kun ganske få 

uger/dage til vi lukker ned for julen. Alle skal bruge mundbind også ved nogle af 

aktiviteterne, det er vanskeligt at håndhæve og svært når man skal ”arbejde”. Vi må 

passe på hinanden. Så brugerrådet anbefaler at vi forbliver lukket indtil januar. 

Vi tager en snak med de ansvarlige i kommunen og finder ud af hvad der skal ske. 

Brugerrådet vil arbejde på at lave lidt julesammenkomst i uge 49 for alle holdene i 

mindre grupper. Det vil blive med tilmelding.  

Status på salg af aktivitetskort: 

Vi kender ikke det endelige tal lige nu 

Jule pyntning af huset: 

     Vi sætter guirlanden med lys i op udenfor på indgangen ellers pynter vi ikke til jul i år. 

     Vedtægter evt. ny dato: 

     Formandsgruppen kigger på vedtægterne og dernæst kigger vi på dem i brugerrådet.      

     Så vi laver ingen ny dato endnu. 

 

7.  Eventuelt 

• næste møde torsdag d. 3.december 

 

ref. Inger Kongsted 
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