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Referat fra brugerrådsmøde 

Torsdag den 22. april  

 

Tilstede: Inger, Else Marie, Conny, Anni, Kirsten, Karl, Bente,  Karen Margrethe, 

                Kristine, Sussie. 

1. Gradvis genåbning, hvornår? Hvordan? – regler 

 

 Stolegymnastik vil gerne i gang. 

De kan komme i gang forudsat de er 70+. Samt under følgende regler: Der skal være 4 m2 

pr deltager, samt 2 m afstand mellem deltagerne, der må max være 10 personer, der må 

ikke være indendørs social hygge. Der skal bæres mundbind indendørs, til man sidder ned. 

Tovholderen skal hver gang kontrollere coronapas, negativ test eller at vedkommende har 

haft corona indenfor de sidste 180 dage.  

 Sløjd vil også gerne i gang. 

Det er besluttet fra ministeriel side at, der kun må åbnes for motion for 70+, så desværre 

må der ikke åbnes for andre hold. 

 Kan vi holde åbent i juni for dem der gerne vil bruge huset? 

Det blev besluttet at såfremt vi får grønt lys fra ministeriet, vil huset være åbent i juni. 

Af gode grunde kender vi endnu ikke betingelserne for åbningen, dette vil blive meldt ud, 

såfremt vi får lov at åbne.  

 Rengøring klargøring af huset (sommerrengøring) 

Vi besluttede at rengøre huset den 18. og 19. maj. 

 

2. Gensidig orientering siden sidst 

 Renovering af førstesalen 

Førstesalen er blevet dejlig lys efter renovering. 

 Ny lokalefordeling. 

Vævestuen flyttes til gl. kniplestue. 

Knipling flyttes til Spillebulen 

Bob flyttes til den lille sal 

Den gamle Vævestue bliver til mødelokaler. 

 Nyt hold oprettes 

Der er kommet en forespørgsel på at oprette et hold under navnet Rytmisk Mavedans, 

underviserne ser holdet som en motionsform, som er tilpasset målgruppen. 
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 Arrangement i uge 36 

Kommunen afholder forskellige arrangementer i uge 36, under overskriften 

”fællesskaber mod ensomhed”. Kirsten og Inger deltager i planlægningsmøde sidst i 

maj. 

Vi besluttede at deltage med åbent hus. 

 Der er endnu ikke fundet en repræsentant fra seniorrådet til brugerrådet. 

 

3. Træningslokalet, hvor er vi nu og hvad gør vi fremover? 

 Skal vi oprette træningshold med tovholder og skal der kun kunne trænes indenfor 

åbningstiden? 

Motionsfællesskaber, der er tilknyttet Træning og Forebyggelse fortsætter uændret. 

Den nuværende selvtræning forandres til fremadrettet at foregå på hold på faste 

tidspunkter, såfremt det er muligt at finde ansvarlige tovholdere til de enkelte hold. 

Brugerrådet vil gå i gang med at søge efter interesserede tovholdere. 

 

4. Vi skal overveje om vi fremover vil holde den traditionelle sommerfest eller 

finde på noget andet. 
 Vi har ikke truffet nogen beslutning, det vil blive et tilbagevendende punkt til vi har fået 

diskuteret fordele og ulemper. 

 

5. EVT. 

Der var ikke nogen emner. 

 

Ref. Bente 

 

 

 

Vi afholder et kalender/planlægnings møde den 20. maj. Kl. 9.00 

 

Næste brugerrådsmøde TORSDAG den 3. juni 
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