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Referat af brugerrådsmøde Greve Borgerhus 

 

Dato: 15.09.2021  

Tid: 16 – 17.30 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 5 

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

Afbud: John T. og Britta 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

• Godkendt.  

 

3. Økonomi (Pernille) 

• Der er 100.000 kr. tilbage til resten af 2021 efter betaling af igangværende indkøb af 

borde.  

• Vedr. tyveri af borde taler Pernille med risikokoordinator. Brugerrådet godkender en 

eventuel synlig brændemærkning af bordene.  

 

4. Høringssvar på ”Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune” 

(Frank) 

• Det blev besluttet ikke at indgive høringssvar.  

 

5. Vedtægter (Frank)  

• Det blev besluttet at slette §5, da et aktivt formandskab indgår naturligt i rollefordeling 

i bestyrelsen.  

6. Status på julemarked (Nicoline) 
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• Der er godt gang i planlægningen af julemarkedet med aktive arbejdsgrupper. 

• Brugerrådet godkendte underskudsgaranti på 28.000 kr.  

• Nordea Fonden har bevilliget 15.000 kr.  

7. Kunstudvalg (Frank) 

• Brugerrådet godkendte skriftlig aftale om udstilling.  

• Øvrige drøftelser om kunst i borgerhuset, herunder udsmykning af gangen: Det er fint 

med forskellige billedeudstillinger for nu. Bruge tiden på at sikre, at der løbende er 

udstillinger.  

• Pernille undersøger, hvem der ejer de tidligere udstillede billeder og får dem afhentet.  

 

8. Behandling af ansøgning fra ÆldreSagens petanqueklub (vedhæftet) 

• Frank eller John giver ansøger besked om, at brugerrådet har brug for en mere udførlig 

ansøgning som grundlag for en beslutning.  

9. Borgerhusets Facebook-side 

• Pernille undersøger, hvem der har login. 

 

10. Workshop 

• Borgerhusets målgruppe, retning for huset, image etc.: Punktet rykkes til næste møde.  

 

11. Mødeplan for 2022 

• Punktet rykkes til næste møde. 

 

12. Næste møder 

• Torsdag d. 28. oktober kl. 16-19 med mad.  

• Onsdag 8. december kl. 16-19 med julefrokost på Langsiden.  

• Valg mandag d. 28. februar kl. 19.  

13. Evt. 


