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Referat af brugerrådsmøde i Greve Borgerhus 

 

Dato: 28.10.2021  

Tid: 16 – 19 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 6 

Forplejning: Ja 

Deltagere: John, Frank, Freddy, Dorte, Bente, Britta, Inge-Lise, Mette og Nicoline (ref.). 

Afbud: Pernille 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet) 

Godkendt. 

 

3. Ældre Sagens petanque klubs ansøgning om overdækket spiseplads   

• Tovholder Ib Olsen fremlagde sagen og besvarede spørgsmål fra brugerrådet. 

• Brugerrådet godkendte en overdækket på 12 x 3 meter ved petanquebanen jf. 

tegning. Idræts- og Fritidssekretariatet hjælper Ib med at søge fondsmidler.  

• John giver Ib besked om beslutningen.  

 

4. Økonomi  

• Der er 140.000 kr. tilbage på vores konti. 28.000 kr. er afsat til underskudsgaranti til 

julemarkedet og 64.000 kr. til borde/stole (leveres i uge 46). Det efterlader ca. 

48.000 kr.  

• Det blev besluttet at indkøbe skærme til alle lokaler, et whiteboard til den tidligere 

legestue, låse til skillevæggene, hvor der mangler (bl.a. mellem lokale 10 og 9), ur til 

salen og akustikplader (eller noget bedre) til nr. 17. I prioriteret rækkefølge.  

• Pernille bestiller, når hun er tilbage.  
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5. Borgerhusets Facebookside 

- Det blev besluttet at lukke Facebook ned. Nicoline undersøger, hvem der er 

administrator og har log-in.  

 

6. Forberede valg 

- Nicoline følger op på status på godkendelse af nye vedtægter i KFU.  

- I januar sender Nicoline en invitation til valg til alle, der har brugt Greve Borgerhus i 

2021.  

- Nicoline undersøger valgproceduren for sidste valg, som blev forestået af Kultur og 

Fritid. Der ligger også et dokument om valgproceduren, som blev gennemgået på 

mødet.  

- Valget afholdes 28. februar 2022. 

 

7. Workshop – Borgerhusets målgruppe, retning for huset, image etc. 

- Der blev drøftet et eventuelt fokus på nye målgrupper, særligt børnefamilier var der 

fokus på. En måde at tiltrække børnefamilier kunne være at afholde fællesspisning. 

John og Mette vil kontakte Rikkes Baghave vedr. fællesspisning. 

 

8. Mødeplan for 2022 

- Besluttes af det nye brugerråd. Udover d. 19. januar og 7. marts.  

 

9. Næste møder 

- Onsdag 8. december kl. 16-19 med julefrokost. Langsiden er lukket. Nicoline booker 

bord på café Conrad i Tunehallen. 

- Onsdag d. 19. januar kl. 16-18.  

- Valg mandag d. 28. februar kl. 19. 

- Overleveringsmøde mandag d. 7. marts kl. 16-18.  
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10. Evt. 

- Det blev besluttet, at ”Aftaler om udstilling i Greve Borgerhus” arkiveres hos Kultur og 

Fritid. 

- Nøglerne kan ikke opdateres efter 31. december 2021. Samtidig er der for mange i 

omløb. Måske skal der bestilles helt nye. Nicoline kontakter Dennis.   

- Den tidligere legestue skal oprettes i bookingsystemet. Nicoline kontakter Kultur og 

Fritid.  

 

 

 

 


