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Referat af brugerrådsmøde – Greve Borgerhus 

 

Dato: 19.01.2022  

Tid: 16 – 18 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 7  

Deltagere: John, Frank, Dorte, Inge-Lise, Bente og Nicoline (ref.) 

Ikke tilstede: Britta, Mette og Freddy. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet) 

Godkendt.  

3. Økonomi/indkøb: 

• 2022 budgettet er ikke endeligt godkendt, men brugerrådet kan forvente ca. 

160.000 kr. Herudover kommer indtægter fra udleje af lokaler.  

• Det blev besluttet at reservere 35.000 kr. til underskudsgarantier til julemarked, 

sommerfestival og evt. andre arrangementer.  

 

Ønsker om indkøb:  

• Håndtag til de vinduer, der mangler og lås på håndtagene, så de kan stå åbne.   

• Stang eller elektrisk løsning til at åbne de øverste vinduer i den store sal.  

• Gennemgang af om der er termoruder i hele huset.  

4. Forberede valg – gennemgå valgprocedure  

• Nicoline sørger for, at valget annonceres senest 31/1 (4 uger før valget) via opslag i 

borgerhuset, mails til brugere af huset samt indlæg i Sydkysten (under kommunens 

’Det sker i Greve’) med information om, hvem der kan stille op. Det skal fremgå, at 

der er konstitueringsmøde i forlængelse af valget. Herudover er det vigtigt at gøre 
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opmærksom på, at bestyrelsen fra repræsentanternes forening skal have indstillet 

den opstillingsberettigede, før de kan repræsentere foreningen eller gruppen. 

Brugerrådet godkender annonceringen inden offentliggørelse.  

• Pga. corona-situationen besluttede brugerrådet, at alle, der har brugt huset inden 

for de seneste 2 år (i stedet for 1 år), er opstillingsberettigede.  

• Valget skal forestås af Center for Kultur & Fritid på vegne af Byrådet. Nicoline 

undersøger, hvem der repræsenterer K&F.  

• Repræsentanterne opdeles i gruppe a og b i forskellige lokaler efter fælles 

introduktion. 

• FrivilligCenter Greve vælger sin repræsentant forud på bestyrelsesmøde d. 8. 

februar.  

• Man kan kun repræsentere én gruppe.  

5. Evt. 

• Legestuen skal omdøbes til Mødelokale 2 i bookingsystemet, og der skal tilføjes max antal 

personer til alle lokaler, hvor det ikke står.  

• Døren mellem salen og pensionistcentret skal gøres til en nødudgang/flugtvej. Der skal 

sættes en sikkerhedskappe på.  

• Det undersøges om der må være levende lys i borgerhuset.  

• Nicoline forsøger at få adgang til kommunens fildelingsdrev med dokumenter, der vedrører 

borgerhuset.  

 


