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Referat fra brugerrådsmøde 29.09.2021 kl. 9:00  
Til stede: Alle 
 
 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra 25.08.2021 – referatet var ikke udsendt.  
2. Økonomi v/Pernille og Søren 
 Vi har stadig ca. 69.000 kr. på vores budget. Se nedenfor – pkt. j: Mangler vi noget? 
3. Aktiviteter.  

a. Affaldsordning – er det oppe på mærkerne? Nej! Det kniber med at finde spande i den 
rigtige størrelse. Pernille arbejder stadig på sagen. Papcontaineren bliver hurtigt fyldt op. 
Vi undersøger hvad det koster at få tømning hver 14. dag. Almindelig klage over at sorte-
ring ikke overholdes. Kan vi udskifte sorte sække med gennemsigtige? Rengøring bruger 
sorte sække! 

b. Strømproblemer. HPI relæ slår fra – fejl fundet på tavlen + brugerfejl i computer. Der er 
rettet henvendelse til Dennis og hovedtavlen er ikke hensigtsmæssigt monteret. Der ar-
bejdes på problemerne. 

c. Tagrender/skotrender og nedløb. Der er blevet renset tagrender – vi ved ikke hvornår. 
Det undersøges. 

d. Oprydningsdag 3/10. Aflyses! Det er ikke rimeligt, at det kun er de sædvanlige der melder 
sig. Behovet er ikke stort.  

e. Rengøring. Rengøring er OK! 
f. Opvaskemaskinen. Service er gennemført. Maskinen virker som den skal. 
g. Lys på sti og P-plads. Det forlyder fra pålidelige kilder, at det er med på kommunens bud-

get for 2022. (Behov ca. 90.000 kr.) 
h. Booking. Der er mindre uoverensstemmelser – men ingen problemer. 
i. Kan vi stadig kontakte Mosedeskolen ang. lamper i Atrium? Der er korrespondance med 

Mosedeskolen. Identiske lamper haves ikke. Måske kan nogle andre bruges. Det undersø-
ges nærmere. 

j. Mangler vi noget? Måske nye lamper til Atrium. Rengøringsartikler, service – fx shot glas, 
juletræ. Andre ønsker? – Jytte og Søren laver ønskelister.  

k. Nyt fra administrationen. Ny kommunaldirektør er den konstituerede. Ny direktør søges. 
4. Eventuelt:  

• Bevoksning mod stranden. Burde blive beskåret i løbet af efteråret. 

• Askebægre udenfor blev tidligere tømt af Kurt. Hvem nu? Peter og Villy ordner det i dag. 

• Juletræ købes af Pernille – leveres senest 24. november 

• Der er fugt i kælderen. Forskellige løsninger drøftes med Lars Kühl. 

 
Næste møde afholdes onsdag den 27. oktober kl. 9:00.  
 

Referat af Ken - 29.09.2021 
 


