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Referat af brugerrådsmøde i Greve Borgerhus 

 

Dato: 01.06.2021  

Tid: 16 – 17.30 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 17 

Deltagere: Frank, Mette, Freddy, Bente, Pernille, Britta, Inge-Lise og Nicoline (ref.)  

Afbud: John T og Dorte. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt med ekstra punkt om vedtægter. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Godkendt. 

 

3. Økonomi (Pernille) 

- Brugerrådet har 150.000 kr. + 31.000 kr. fra 2020. I alt 181.000 kr.  

- Brugerrådet går i tænkeboks over, hvad pengene skal bruges til, så det kan drøftes på 

næste møde.  

 

4. Udsmykning af gangen (Pernille) 

- Pernille præsenterede silhuetter på væggene fra GIC og har kontakt til en, der evt. kan 

lave det. 

- Freddy foreslog lysinstallationer i stedet, så det er mere fleksibelt. Billedskolen kan evt. 

udvikle det.  

- Emnet drøftes igen på næste møde. 

 

5. Forespørgsel om fotoudstilling i borgerhuset (Nicoline) 

- Der nedsættes et Kunstudvalg med Britta, Bente og Frank. Udvalget laver kontrakter og 

kriterier for udstillinger og tager sig af henvendelser mm. 
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- Den pågældende forespørgsel blev godkendt og videresendes til Kunstudvalget (Britta).  

 

6. Underskudsgaranti Greve Sommerfestival (Nicoline)  

- Greve Sommerfestival 2021 er aflyst pga. COVID-19 restriktioner, så punktet er ikke 

relevant alligevel.  

 

7. Lokale til Inge og læsehundene (Britta) 

- Inge efterspørger et nyt lokale til 2 x læsehunde. Britta foreslår det lille lokale til 

venstre for indgangen (de sociale viceværters tidligere kontor). 

- Pernille undersøger det.  

 

8. Udsmykning af lille have ud mod Lillevangsvej (Mette) 

- Billedskolen anmoder om lov til at dekorere haven med kunst i en måned som en del af 

et Land Art kursus samt sætte lysende lanterner op i træerne sidste uge i november.  

- Brugerrådet godkender det.   

- Pernille undersøger med Teknik og Miljø. 

- EUC-elever vil gerne lave støbte borde-bænkesæt med mosaik-spil til borgerhusets 

have. Koster ca. 5.000 kr. i materialer. Det drøftes på næste møde.  

 

9. Vedtægter (Frank) 

- Status: KFU har godkendt vedtægtsændringerne med et enkelt forbehold. Det drøftes 

på næste møde.  

 

10. Næste møde 

- Nicoline sender forslag ud til slut august.  

 

11. Evt. 

- Crispy’s hjælpende hænder (madspild) mangler et lokale. Inge-Lise foreslår 

Håndværkerbyen 60. Det er dog ikke brugerrådets beslutning.  

- Der er opbakning til at afholde julemarked i Borgerhuset. Nicoline samler en 

arbejdsgruppe og fastsætter dato hurtigst muligt.   

 


