Kære alle
Med ønsket om en god jul og et god nytår sender jeg referatet af jeres møde den 12. december samt
Lokalefordelingsudvalgets afgørelse på Den Musiske Skoles lokale behov.
Referat
 Drøftelse af Den Musiske Skoles akutte lokalebehov.
Lokalefordelingsudvalget har behandlet Den Musiske Skoles lokalebehov og har efter anbefaling fra
Greve Borgerhus Brugerråd besluttet, at Den Musiske Skole får tildelt deres undervisning efter
nedenstående skema frem til sommerferien 2018. Efter sommerferien skal der findes andre lokaler
til kommunale institutioners aktiviteter.
Dage og
Tidspunkt:
Lokale i Greve
Bemærkning til høring:
underviser(ning):
Borgerhus
Tirsdag – Frank/solo 15:15-20:00
Dagplejens lokale Laver en aftale med Dagplejen
Onsdag – Frank/solo 14:30-16:00
4
Der er behov for dispensation
19:00-21:30
4
for sæsonbooking efter kl. 17
Onsdag –
16:00-19:00
Salen i stuen
Der er behov for dispensation
Frank/samspil
for sæsonbooking efter kl. 17
Onsdag – Lene/solo
15:00-16:00
Dagplejens lokale Laver en aftale med Dagplejen
19:00-21:30
Torsdag – Frank/solo 14:15-19:30
4
Der er behov for dispensation
for sæsonbooking efter kl. 17
Torsdag – Lene/solo 14:00-19:30
Dagplejens lokale Laver aftale med Dagplejen
Kultur- og Fritidsudvalget bliver orienteret om beslutningen på deres førstkommende møde.
 Status på Fremtidens Borgerhus, herunder brugerrådet i Greve Borgerhus.
Det blev besluttet, at der på næste møde afsættes tid til at drøfte punktet.
 Møder i 2018
Formandskabet vil sammen med sekretariatet udarbejde en foreløbig dagsorden, som jf.
vedtægterne sendes ud med mindst 14 dages varsel. Vi skal derfor bede jer om at indsende punkter
til dagsordenen, så en endelig dagsorden kan sendes til jer mindst 4 dage før mødet.
Af punkter til drøftelse næste gang blev nævnt:
o Tilbagemeldinger på aflysninger
o Brugerrepræsentantens rolle
o Gennemgang af lokalerne (En rundtur måske)
o Økonomi
o Fremtidens Borgerhus
Derudover skal jeg bede jer om at gå ind via dette link og skrive de dage/tidspunkter, hvor I kan
mødes næste gang i Brugerrådet. I bliver orienteret minimum 14 dage før, hvornår mødet bliver
afholdt.
https://doodle.com/poll/prb93yvswfd3vm2x
 Eventuelt
Der er nedsat en GIFC økonomigruppe, hvor Frank Christiansen blev udpeget til at deltage på vegne
af Brugerrådet i Greve Borgerhus.

