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Referat fra brugerrådsmøde 26.2.2020 kl. 9:00  
(Alle tilstede) 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 8.1.2020 – Godkendt uden bemærkninger.  
2. Økonomi v/Søren og Pernille 

Budget for 2020. Vi forventer stadig, at vores budget for 2020 vil være uændret på ca. 80.000 
kr. Imidlertid er der i ”systemet” angivet et budget på ca. 70.900 kr. Pernille undersøger nær-
mere. 

3. Aktiviteter.  
a. Generalforsamling 18. marts kl. 16.30. Dato er ændret, men fremgår af opslag i huset. De 

reviderede vedtægter skal godkendes på vores generalforsamling, inden godkendelse fore-
tages i kommunen. 

b.  Oprydning i og omkring huset. Vi taler bl.a. om grønt affald på området omkring huset – 
hvem tager sig af det? På mødet lykkedes det at kontakte Jakob, og der blev lavet en aftale 
om oprydning og bortkørsel af diverse affald tirsdag den 3. marts kl. 9. Her foretages også 
en rundgang på området for at drøfte hvad vi ønsker at få lavet af vedligeholdelse. Delta-
gere er Søren, Peter, Kurt, Villy, Dennis og Jakob.  

c.  Pullert. Ny pullert er sat op. Ved demonstration efter mødet blev det konstateret dels, at 
den er meget tung, dels at der mangler håndtag til at hjælpe når den skal løftes samt at lå-
sestangen er svær at få op. 

d.  Kopimaskinen. I dag virker maskinen, men der kom en tekniker i løbet af mødet, og vi talte 
med ham om problemet, og hvad vi har gjort for at komme uden om det. (Indikering af 
”fejl” med papirstop)  

e. Nyt bookingsystem. Systemet bruges primært af Søren og Pernille, men kan bruges af alle 
til at undersøge om der fx er ledige lokaler på et tidspunkt. Alle foreninger der er registre-
ret med brugernavn og password kan så foretage reservation. Dog skal alle bookinger god-
kendes af Søren. Der bliver en orientering om det nye system i en mail som Søren udsender 
ifm. generalforsamlingen. 

f.  Rengøring. Personalet ønsker mere tid til rengøring, men det kan vi ikke gøre noget ved. 
Personalet er nød til selv at gå via egne kanaler. Vi synes dog, at det er en positiv indstilling, 
at de godt vil gøre arbejdet ordentligt. 

g.  P-pladser langs med Olsbæk strandvej – det ser dårligt ud pga. regn. SP tager fat i rette 
vedkommende (se pkt. b)   

h.  Ønsker for 2020. Der er købt ekstra stole, så vi nu har 130. Der indkøbes 2 nye MokkaMa-
ster kaffemaskiner til huset. De to vi har – som fungerer fint – sættes i annexet og i compu-
terlokalet. Desuden indkøbes 12 tekrus. Et eventuelt højttaler anlæg vurderes efter konkret 
behov.  

4. Eventuelt: Da vi fik fat i Jakob under mødet, så falder bemærkningerne til eventuelt ud. Peter 
havde heller ikke noget til punktet. 

 

Næste møde afholdes onsdag den 25. marts kl. 9:00. 

Referat af Ken - 26.2.2020 
 


