
Greve Borgerhus Brugerråd 

 
Referat  
Den 17. april 2018  
 
Medlemmer: 

John T. Olsen – Formand - tilstede Frank Christiansen – Næstformand - tilstede 

Asger Rasmussen - tilstede Mona Vahlgren - tilstede 

Mette Fiirgaard Schneefeldt - tilstede Morten Wagner Reynhard - tilstede 

Hugo Tietze - tilstede Marianne Egan - afbud 

Dorthe Nielsen - tilstede Pernille Hald Olsen - afbud 

Jan Funk Nielsen - afbud Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede 

 
Af hensyn til tid og prioritering valget Brugerrådet at ændre på dagsordenen. Den ændrede rækkefølge ses i 
parentes. 
 
1. (3.) Drøftelse af budgetønsker 

 Teleslynge til begge sale mhp. udvidelse 

 Elevator til 2. sal 

 Bord til AV-rum, hvor skærer kan stå på – Efter mødet: Tak til Dansk Røde Kors for at finde et 

gratis bord  

 

 

2. (4.) Drøftelse af forsøg med faste brugere på faste aftener i borgerhuset 

Spørgsmålet har været behandlet i Lokalefordelingsudvalget og repræsentanten for aftenskolerne 

orienterede om, at de ikke ønsker et fast aften, men er glade for den fleksibilitet det giver, når man kan 

booke flere aftener som retningslinjerne allerede foreskriver. 

Brugerrådet tog punktet væk. 

 

 

3. (2.) Økonomi 

 Scene: Der er blevet givet et tilbud på scenen ved dagplejen, så den har de rigtige mål til band og 

andre sceneoptrædener. I tilbuddet er der flere priser. Gelænder har været et ønske fra dagplejen 

og kan monteres senere. Administrationen anbefaler derfor, at I tager stilling til tilbuddet på 

28.500 kr. som finansieren inden for den ramme, Greve Borgerhus har til rådighed. Tilbuddet er 

vedhæftet dagsordenen. 

Brugerrådet besluttede sig for at disponere 28.500 kr. til scenen underforudsætning af, at det 
kan nås inden den 9. juni. Scenen er forberedt til at der kan monteres gelænder, hvis der stilles 
et sådanne sikkerhedskrav. 
 

 Status på lydtætte døre 

Teknik & miljø får en akustikrådgiver ud og ser på, hvordan vi bedst kan løse støjproblemet. 

Brugerrådet ønsker ikke, at der etableres faste vægge. 



 

 Status på økonomistyring og proces. 

Frank Christiansen omdelte en økonomioversigt til brugerrådet. Brugerrådet kan disponere over 

120.000 kr. plus eventuelle indtægter. Til hvert møde fremlægges en status på økonomien og 

ønsker/disponeringer. 

 

4. (1.) Valg til brugerrådet 

Brugerrådet gennemgik valgproceduren med inspiration fra vedtægter for Greve Borgerhus Brugerråd 

samt inspiration til valgprocedure (Fritidsrådets). Brugerrådet besluttede at tilføje, at en forening har en 

stemmeseddel, hvor der skrives 2 forskellige navne på de personer, der er opstillede. 

Der er 2 grupper: Foreninger og aftenskoler. Foreningerne vælges for 1 år, da de vælges i ulige år og 

aftenskolerne vælges for 2 år, da de vælges i lige år.  

Efter velkomst fra formanden går grupperne ud i hvert sit rum, hvor kandidaterne præsenterer sig selv 

og fortæller, hvad de gerne vil bidrage med. Herefter bliver der stemt. 

Når valget er slut mødes de valgte med resten af brugerrådet til et konstituerende møde. 

Som valgsekretærer blev valgt: Hugo Tietze for oplysningsforbund og Jannie Stibolt Holmgaard for 

foreningerne. 

VALGET: 

Valgt for foreningerne blev: Freddy Christiansen – Hemingway og Inge-Lise Jensen – Blixen 

Valgt for oplysningsforbundene blev: John T. Olsen – AOF og Frank Christiansen - oprindeligt AOF, 

men havde fuldmagt fra FOF. 

Til det konstituerende møde blev følgende besluttet: 

Formand blev: John T. Olsen 

Næstformand blev: Frank Christiansen 

Repr. til økonomiudvalget under GIFC: Frank Christiansen 

 

5. Siden sidst 

Punktet blev udsat. 

 

6. Eventuelt 

Brugerrådet besluttede, at der skal ryddes op i AV-rummet. 

Hjertestarteren mangler strøm. Dennis bliver kontaktet. 

Scenerne må godt kunne bookes og derfor bør de fremgå i webbook. 

 

7. Næste møde 

Blev udsat til det konstituerende møde efter valget. 

 
 


