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Referat fra brugerrådsmøde 27.10.2021 kl. 9:00  
Til stede: Alle på nær Pernille 
 
 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra 29.09.2021 – referatet blev godkendt.  
2. Økonomi v/Søren 
 Vi har brugt ca. 21.000 kr. så vi har stadig ca. 59.000 kr. tilbage. Det forventes at vi køber for 

ca. 19.000 kr. så vi har stadig ca. 40.000 til disposition. 
3. Aktiviteter.  

a. Affaldsordning – er det oppe på mærkerne? Papcontaineren tømmes nu hver 14. dag. Vi 
skal løbende undersøge behov for tømning af spande. Måske kan vi efter nytår udskifte 
nogle af de store spand med nogle mindre, så der bliver plads til nye spande efter de nye 
ordninger træder i kraft – i stedet for at udvide affaldsgården. 

b. Strømproblemer. Problemerne skulle være løst nu. 
c. Køb af forbrugsvarer – og hvad så? Jytte og Søren har købt porcelæn, glas og kander til 

the og kaffe, samt diverse forbrugsvarer – fx til opvaskemaskinen. Hvad mangler vi så? 
Følgende blev foreslået: 
 Bedre lys i cykelskuret – med bevægelsessensor. 
 PA anlæg der er nemt at betjene. Ken ser på mulighederne. Vi skal snakke med video-

klubben om hvor vi kan have et anlæg stående i kontoret. 
 Olie til nye træbænke + rengøring til træ. Vi må selv foretage vedligeholdelse! 
 Ekstra køleskab – kan stå i gangen. Jytte og Linda finder og køber. 
 Nye toiletter til annekset. 
Vi opfordres endvidere til at udmelde beslutning om dato for oprydnings-/arbejdsdag så 
tidligt at alle kan nå at tage stilling til deltagelse. Ligeledes skal vi annoncere mere effek-
tivt.  

d. Lys i atrium – kommer i næste uge 
e. Juletræ. – bliver leveret den 23/11 kl. 10. Vi er lidt usikre på om vi får et træ med den rig-

tige højde (over 2 meter). Pernille bedes undersøge. 
f. Nyt omkring fugt i kælderen. Der kommer et firma og undersøger væggen i kælderen. Så 

må vi tage stilling til hvad vi skal gøre bagefter. 
Vedr. Atrium taler Søren med Lars Kyhl om der kan gøre noget. Vi har vand der kommer 
ned mange steder. 

g. Rengøring. Rengøring er OK! I husets stueplan. Vi er mere usikre med hensyn til 1. sal og 
kælderen. I Annekset skal der gøres rent hver dag. Sker det? 
Vi skal opdrage brugerne af huset til både at vaske op (i annekset) og til at tømme affalds-
spande – specielt de grønne! 

h. Booking. Bookingskærmen kører som den skal. Der er kommet mange nye interessegrup-
per i huset. Det er fordi der er en del grupper, der ikke kommer mere. Vi kender ikke de 
nye brugere, og nogle af dem har nok ikke helt forstået hvordan brugerne opfører sig. 
Brugergruppens medlemmer bør have individuelle adgangskoder til huset, således at Per-
nille og Søren kan se hvem der kommer ind. 
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i. Nyt fra administrationen. Der var intet nyt. 

 
4. Eventuelt:  

 Peter mangler el-pærer. De er bestilt men tilsyneladende ikke leveret 
 Lystænding udenfor virker som det skal (- er indstillet til) 

 

Næste møde afholdes onsdag den 8. december kl. 9:00. Der er afbud fra Linda.  
 
 

Referat af Ken - 27.10.2021 
 


