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Referat fra brugerrådsmøde 26.05.2021 kl. 11:00  
Alle tilstede 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 18.11.2020 – Godkendt!  

2. Økonomi v/Pernille og Søren 
 Vores budget er på 79.901 kr. og indtil nu har vi forbrugt ca. 1.200 kr. Vi kan regne med at vi 

kan disponere omkring 50.000 kr. til fornyelser i huset (se dog senere). Vi opfordres derfor alle 
til at tænke på nye investeringer i år. 

3. Aktiviteter.  
a. GF i august? – generalforsamling afholdes onsdag den 18. august kl. 16.30. Indkaldelse og 

dagsorden udsendes af Søren. 
b. Opsamling på udførte arbejder i og omkring huset. Som det fremgik af Sørens julebrev til 

brugerrådet så har vi – med stor hjælp og velvilje fra Greve Kommune:  

 fået renoveret huset facade mod vandet. 

 fået nye parkbænke på hele arealet. 

 fået fliser (og 3 buske) ved et hushjørne og kan måske få rettet mere op i 2021 på an-
dre steder. 

 fået renset stranden og trukket rødder op. Det giver en god udsigt fra vores nye 
bænke. 

 fået nyt affaldssystem og har fået bygget en ”gård” til beholderne, 

 for første gang i ualmindelige år fået renset taget på atriumbygningen og fået sat sol-
film på. Det ser pænt og enkelt ud. 

 indkøbt nye puder til stolene i atriumrummet 
c. Corona – hvor langt er vi – hvem må være i huset og hvor mange. På hjemmesiden ”Ak-

tiv i Greve” kan alle få information om regler og retningslinjer for foreningslivet i Greve i 
forhold til covid-19 – herunder brug af husets lokaler. 

d. Affaldsordning. Vi var enige om, at der skal etableres mulighed for at sortere affald inde i 
huset. Vi forestiller os at pap og papir kan opstilles ved kopimaskinen. Plastik og glas bør 
være i køkkenet sammen med madaffald og restaffald (de sorte sække). Der indkøbes 
passende beholdere til affald. Affaldsbeholdere skal tømmes hver dag af de sidste bru-
gere.  

e. Lys i alleen. Der er sat stærkere pærer i alle lamper på alléen. Vi har tidligere fået et til-
bud på hvorledes der kunne etableres lys på den første P-plads og langs stien op til huset. 
Vi vil nu undersøge hvor meget det vil koste at etablere det manglende lys. Primært er lys 
på P-pladsen og sekundært på stien. P-pladsen trænger også gevaldigt til at blive drænet. 
Pernille opfordrede til, at der tages billeder når/hvis der er ”oversvømmelse” på P-plad-
sen eller andre steder. 

f. Rengøring – nyt personale, men stadig samme selskab. Jytte opfordres til at kontakte den 
nye rengøringskoordinator i Kommunen, med henblik på hvad der bør/skal foretages af 
rengøring i huset og anneks. 

g. Hvem må benytte arealet foran huset (mod stranden). Der har været en del forespørgs-
ler, og Søren siger generelt nej til de fleste. Der vil dog være forespørgsler som vil blive 
taget op i brugergruppen. Grundejerforeninger får generelt tilladelse til at holde møder i 
huset. 
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h. Nyt fra administrationen. Der er ikke så mange nye personer/medarbejdere, da stort set 
alle har arbejdet hjemmefra i over et år. 

 

4. Eventuelt:  
Vi skal alle være opmærksomme på, at covid-19 stadig er her, så de gældende retningslinjer 
mht. mundbind og afspritning bør/skal stadig følges. 
Ved næste møde skal brugergruppen fotograferes til hjemmesiden. 
 

Mødet blev afsluttet med en frokost og almindelig hyggesnak. 
  

Næste møde afholdes onsdag den 30. juni kl. 9:00.  
 

 
 
Referat af Ken - 26.05.2021 
 
 
 


