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Referat af brugerrådsmøde i Greve Borgerhus 

 

Deltagere: John T. Olsen, Frank Christiansen, Freddy Christiansen, Inge-Lise Jensen, Mette 

Fiirgaard Schneefeldt, Bente Sølvsten, Dorthe Dam, Pernille Hald Olsen og Nicoline Alletorp (ref.) 

Afbud: Britta Jacobsen 

Dato: 02.09.2020  

Tid: 16 – 17.30 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 5 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

3. Økonomi 

• Der er blevet brugt 47.419 kr. på nye gulve og et 32 ampere stik på ydermuren.  

• Der er 112.581 kr. tilbage på brugerrådets konto samt 36.000 kr. tilbage på den 

konto, som Pernille råder over. 

• Hvad skal brugerrådets penge bruges på? 

Forslag: 

o Whiteboards, projektorer og tv-skærme. Pernille indhenter tilbud. 

o Fjerne buskadset mellem stien og parkeringspladsen og lave det til 

græsplæne samt gøre hækken mod Lillevangsvej lavere. Pernille fortsætter 

dialog med Line fra Vej og Landskab i Teknik og Miljø samt indhenter tilbud. 

o Terrasse eller pavillon ved pensionistcentret eller udendørsarealet mellem 

borgerhuset og pensionistcentret. Afventer til efter eventuel rydning af 

buskads. 
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o Lydisolering i loftet/gulvet mellem de to sale. 

 

Beslutninger: 

o Der bevilges en underskudsgaranti på 27.000 kr. til afholdelse af julemarked 

i borgerhuset. 

 

• AOF tilbageløbsmidler 

Ikke relevant alligevel. Aftenskolerne tilbageløbsmidlerne løber tilbage til Kultur og 

Fritid.  

4. Julemarked  

• Orientering ved arbejdsgruppen: 

o Arrangementet afholdes den 19. december kl. 11-16. 

o Nicoline søger om medfinansiering fra Nordea Fonden og Bente søger hos 

pensionistcentret.  

 

5. Oplæg til nye vedtægter ved Frank 

• Se bilag. 

• Alle læser forslag til nye vedtægter og valgprocedure igennem og sender eventuelle 

kommentarer til Frank. Godkendes på næste møde. 

6. Næste møde 

• Tirsdag den 27. oktober kl. 16 – 17.30 

 

7. Evt. 

• Pjecer i forhallen: Britta fjerner uaktuelt materiale.  

• Opslagstavle: Nicoline laver et skilt med teksten ”Kun for foreninger. Opslag må 

maks. hænge en måned. 

• Dagplejen rykker ud af lokalet for enden af gangen.  

 
 


