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Brugerrådsmøde 8.1.2020 kl. 11:00  (Alle tilstede + Dennis) 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 27.11.2019 – Godkendt uden bemærkninger. Der blev foretaget et 

par ændringer i telefonnumre på medlemslisten. (medsendes referat)  
2. Økonomi v/Søren og Pernille 

a. Forbrug i 2019. Vi sluttede med et overforbrug på ca. 5.000 kr. i 2019. De seneste udgifter 
var driftsmidler for ca. 21.000 kr., nye stole ca. 20.800 kr. og emhætter for ca. 16.900 kr. 
Der var lidt drøftelse vedr. håndklædeautomater. Der bestilles en ny hos Abena – og vi hå-
ber, at vi kan få én magen til de andre!? 

b. Budget for 2020. Endeligt budget foreligger først til marts. Vi forventer dog at vores budget 
for 2020 vil være uændret på ca. 80.000 kr. 

3. Aktiviteter. – blev indledt med en præsentation af Dennis, der er teknisk leder i GIC og herun-
der også Olsbækken og en række andre borger-/brugerinstitutioner i Greve-Hundige. Hvis der 
er tekniske problemer i Olsbækken vil Dennis være den rette person at henvende sig til  
(tlf.: 2481 8089) 
a. hvor langt er vedtægterne ”gennem kommunen” Skal op til behandling på et møde i Kul-

tur- og Fritidsudvalget, og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Vi håber at dette kan ske 
inde vores egen generalforsamling, da vedtægterne også skal godkendes her. 

b.  Generalforsamling den 11.3.kl. 16.30 – er alle OK. Jytte, Peter og Kurt er på valg, og alle 
stiller op til genvalg. Endvidere er suppleanterne Helen og Villy også på valg, og de er også 
villige til genvalg. 

c.  Pullert. Ishøj Hegn skulle egentlig stille en ny pullert op i næste uge (3), men da det viste 
sig, at den nye pullert ikke var beregnet til fjernelse ved anvendelse af hængelås, så er det 
– måske – ikke muligt at overholde dette tidspunkt. Hængelås er et krav! 

d.  Winkas – er navnet på det nye booking system. Der er ingen forskel for SP ved brug af det 
nye system. Pernille har en aftale den 9-1 med Jesper om en ekstra brugervejledning. 

e.  Rengøring. Der foretages ”højderengøring” søndag den 19. januar. Der klages over mang-
lende rengøring om mandagen. Der gøres rent fredag aften/-nat, men hvis der er nogen i 
huset lørdag og/eller søndag gøres der ikke rent før mandag nat. 

f. Parken – fældning. PV Greve skal informeres om, at det ikke var hensigtsmæssigt at en stor 
del af husets P-pladser var blokeret af afskårne grene i dagene op til og efter nytår. Specielt 
var der rigtig mange til Nytårs vandring den 1. januar. 

g.  SP om diverse arbejder.  SP mangler at tale med Jakob ang. Skotrender-puds-loft i mellem-
gang ved køkken-gennemgang. Der aftales møde mellem Jacob, Dennis og SP, Peter og Kurt 
om de forskellige problemer i huset p.t. 

h.  Nyt fra administrationen. Der blev givet en kort intern orientering. 
i.  Stole indkøbt – leveres 9.1.20 – hvad med bestående? Der er indkøbt 110 nye stole til Ols-

bækken. Udskiftning foretages løbende. Gamle stole, der ikke skal bruges, foræres væk. 
Brugerrådets medlemmer har første mulighed for at vælge. 

4. Eventuelt:  

 Helen har fået A nøgle nr. 205 

 De svingbomme som står i udhuset må vi godt kassere. 

Næste møde afholdes onsdag den 26. februar kl. 9:00. 

Referat af Ken - 8.1.2020 
 


