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Referat af brugerrådsmøde i Greve Borgerhus 
 

Dato: 13. oktober 

Tid: kl. 16-18 

Deltagere: Frank, Bente, Paula, Freddy, Tonny, Britta og Nicoline (ref.) 

Afbud: Heidi, Inge-Lise og Mette. 

 

Dagsorden:  

 

1) Høringssvar vedr. ny daginstitution: 

Relevante datoer:  

- 26. oktober: Høringsfrist.  

- 7. november: Byrådsmøde. 

- 15. november: Møde i skole-, børne- og ungeudvalg. 

- 17. november: Møde i klima-, Teknik og miljøudvalg 

- 28. november: Økonomiudvalgsmøde:  

- 12. december: Byrådsmøde, hvor beslutningen træffes. 

 

Høringssvar: 

Freddy og Frank skriver udkast til høringssvar med udgangspunkt i kommunens referat. Udkastet 

sendes til kommentering i brugerrådet senest d. 21. oktober. 

 

Involvering af borgerhusets brugere:  

Frank inviterer på vegne af brugerrådet alle borgerhusets brugere til et orienteringsmøde om 

scenarierne for en ny daginstitution og brugerrådets høringssvar d. 31. oktober kl. 19. Formålet er, 

at aktivere brugerne af huset til at vise politikerne vigtigheden af at bevare huset og argumentere 

imod scenarie B, som vil betyde en nedlæggelse af borgerhuset. Hvert brugerrådsmedlem sørger 

for at engagere sin egen gruppe af brugere.  

 

2) Økonomi: 

- Alle planlagte indkøb/opgaver igangsættes med undtagelse af indkøb af døre med vinduer. 

Herudover tilføjes indkøb af nyt borde/bænkesæt i stedet for det rådne på gårdspladsen, reoler 

til kælderen, skinner til billeder i lokale 27 og hasper til skydedøren mellem pejsestuen og 

spisestedet. 

- Gardiner til lokale 17 er allerede købt og sat op og gulvpanel er repareret.  

 

Opgaver:  

- Hovedrengøring i begge køkkener plus køleskab/fryser og ovne. 

- De 2 bænke i kanten af gårdspladsen mangler et bræt og trænger til maling. 

- Skilt med henvisning til toiletter og handicaptoilet skal sættes op. 
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3) Evt. 

- Røde Kors’ forslag til indretning af halvdelen af lokale 27 til hyggelig café med to små sofaer, et 

par planter og evt. plakater blev godkendt på mødet og via mail fra de fraværende medlemmer. 

Der vil fortsat være 20 siddepladser ved bordene.  

- Tony har undersøgt, hvem der ejer Greveager-vejen: Den del af vejen Greveager, der går fra 

Håndværkerbyen og ind til, men eksl. Borgerhuset, er sammen med parkeringspladsen ved 

Greveager 1, 3, 5 og 7 på venstre side: Matrikel nr.: GREVE BY, GREVE 35t. Ejerforhold: Den 

kommune, hvori ejendommen er beliggende. Dvs. at vejen er kommunal. 

 


