
Referat af møde i Brugerråd 11. 12. 2019 
 
Tilstede: Pernille, Britta, Inge-Lise, Bente, Dorthe, Frank, John og Hugo (ref.) 
afbud: Mette og Morten 
 

1. Dagsorden blev godkendt 
 

2. Referatet blev godkendt 
 

3. Evaluering af året der gik 
● Teknikken til registrering af brugerne har været i uorden og Pernille har ikke 

kunne få installeret den nye opdatering endnu. der er mange brugere som 
ikke benytter registreringen, men Pernille fortæller at der er mange 
brugergrupper i løbet af året - også i sommerferien. Det er dog Blixen og 
Hemingway der er de store brugergrupper med over 200 medlemmer 
ugentligt. 

● Det besluttes: at der skal skrives en vejledning på skærmen hvor man 
registrere, så alle forstår at bruge systemet og, at registreringsbøgerne tages 
ned. 

● Det nye lokalebookingsystem (Aktiv i Greve) er undervejs og Pernille skal “på 
kursus” så hun kan hjælpe andre. 

● Opfølgning på tilbagelevering af pavilloner, borde og stole fra Greve Trim/GIC 
garage  til Borgerhusets garage er gået i stå (Jesper Svenson siger, at 
Pernille ikke skal “blande sig” ??) og overgår nu til John T og Frank, som 
tager kontakt til Thomas i Greve Trim for, at bringe Borgerhusets materiel 
tilbage i garagen. 

● Den store oprydningsdag var en succes, på trods af at mange havde 
misforstået invitationen og kun kom for at rydde op i eget skab. Bedre 
kommunikation fremover. 

 
4. Budgetopfølgning 

Der er investeret i akustikplader som virker fantastisk godt. Der er kommer lyd til 
projekter m.v. For budget 2019 er der i rest kr. 56.000,-  
Der er ønske om at erstatte de gamle Højskolesangbøger med 20 nye.  
Det blev besluttet, at Pernille køber 20 nye sangbøger. 
 

5. Anskaffelser i 2020  
Der er et ønske om at udskifte borde og stole i lokalerne 3 og 4. 
Nyt gulv i gangarealet. 
Vinduerne bør restaureres eller udskiftes 
Tagrender repareres  
Alle opfordres til at registrerer evt. ønsker til næste møde. 
 

6. Mødeplan for 2020 
5. febr., 15. april, 3. juni, 2. sept. og 28. nov. Pernille sender kalenderinvitation ud. 
 



7. Oplæg vedr. fremtidens Brugerråd/vedtægt 
Hugo forelagde vedhæftede oplæg med den begrundelse, at der i længere tid har 
været et ønske om at modernisere vedtægten, dels for at skabe større ejerskab 
blandt brugerne og dels for at få en bredere brugergruppe (læs: yngre brugere). 
Grundideen i oplægget er, at inddrage alle brugere i driften af Borgerhuset for at give 
dem viden om hvem, hvor, hvordan og hvornår brugerne er i huset, hvad der sker i 
forhold til slitage og mangler , men også i forhold til de investeringer Brugerrådet 
foretager. Derved kommer der forhåbentlig større interesse i at “passe godt på” huset 
og dets faciliteter. 
En anden grundide er, at skabe en ånd i et fællesskab, hvor brugerne på tværs af 
grupperinger gør noget sammen om og for huset. Fx. fælles oprydning, pyntning til 
jul, spis sammen, samtalesalon, musikaften etc. 
Brugerrådet er ikke interesseret i forandringer og ønsker ikke nye brugergrupper nu, 
måske på lang sigt. Derfor besluttede Brugerrådet ikke at arbejde videre med 
oplægget. 
  

8. Evt.  
I forlængelse af oplægget var der en ide om at nedsætte en ad hoc arbejdsgruppe. 
Inge-Lise og Britta kommer med oplæg til næste møde. 
 
Brugerrådsmødet sluttede med en fantastisk julefrokost leveret af Langsiden. Stort 
tak til dem :-) 
 
12.12.2019/ HT  
 
 
 
 


