Greve Borgerhus Brugerråd
Referat
Den 28. februar 2018
Medlemmer:
John T. Olsen – tilstede
Frank Christiansen – tilstede
Asger Rasmussen – ikke tilstede
Mona Vahlgren – ikke tilstede
Mette Fiirgaard Schneefeldt – tilstede
Morten Wagner Reynhard – tilstede
Hugo Tietze – afbud
Jens Roelshøj – ikke tilstede
Dorthe Nielsen – tilstede
Pernille Hald Olsen – afbud
Jan Funk Nielsen – afbud
Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede
1. Økonomistyring
Der søges om overførsel af 190.000 kr. til forbedring af mødelokaler og der drøftes organisering med et
fælles GIFC Økonomiudvalg samt hvilken procedure der skal udarbejdes for disponering af borgerhusets
midler.
Overførsel 190.000 kr.
Greve Borgerhus Brugerråds (GBB) ønsker, at CTM deltager i en bygningsgennemgang, hvor væggene
bliver drøftet og så midlerne kan bruges mest hensigtsmæssigt. Derudover skal bygningsgennemgangen
vise hvilke tiltag, der skal foretages. Det har også betydning for økonomien og prioriteringen af denne.
John T. Olsen, Morten Wagner Reynhard, Mette Fiirgaard Schneefeldt og Jannie Stibolt Holmgaard
deltager sammen med Center for Teknik & Miljø. Der indkaldes til et eftermiddagsmøde mens det er lyst.
GIFC Økonomiudvalg
Holder møde på fredag, hvor Frank Christiansen deltager på GBB’s vegne.
Med sig tager Frank Christiansen de drøftelser med, som GBB havde.
 Hvordan bliver fordelingsnøglen og herunder, hvad kan man forvente økonomien kan bruges til?
Der er 5 områder, som har til huse i Greve Borgerhus: Dagplejen, borgerhusets brugere,
FrivilligCenterGreve, Idræts- og FritidsSekretariatet samt Kultur & Fritid.
 Forventningsafstemning til hinanden; hvor er vi i forhold til hinanden, så vi kan blive ligeværdige
partnere.
2. Gennemgang af lokalerne
(En rundtur) inddeling i zoner og rumanvendelse - bla. om der skal oprettes faste vægge. Under
henvisning til pkt. 1.
Punktet blev udsat til efter bygningsgennemgangen og når valg til nyt brugerråd er foretaget.
3. Opsamling på “Fremtidens Borgerhus”, Nyt brugerråd (Parkeret)

GBB drøftede lokalerne, hvor Idræts- og FritidsSekretariatet, FrivilligCenter og Kultur & Fritid sidder.
Der kommer flere medarbejdere i 2018, så der skal findes en løsning på lokalebehovet.
4. Brugerrepræsentantens rolle, Nye vedtægter og nyvalg af repræsentanter fra foreningerne i brugerrådet.
Der indkaldes til valg til Greve Borgerhus Brugerråd den 17. april kl. 17. De faste brugere modtager en
mail og øvrige mulige brugere vil blive orienteret gennem Det sker i Greve – under Sydkysten og på
Greve Kommunes hjemmeside. Der bliver efterlyst aktive repræsentanter, som har lyst til at deltage
aktivt i den forandringsproces, som borgerhuset er under.
5. Tilbagemeldinger på aflysninger
Der er foreninger, som ikke får afmeldt lokaler de ikke benytter. Pernille har AD HOC bookinger og
Jannie og Jesper tager sig af sæsonbookninger. Stikprøvekontrol.
Punktet udsættes.
6. Markering af Borgerhusets fødselsdag
Bakker op omkring afholdelse af borgerhusets fødselsdag i forbindelse med Greve sommerfestival.
7. Eventuelt
Der er ønske om en teleslynge og gerne mobil
Pokalfest/Medaljeceremoni afholdes i Portalen den 23. maj. Fritidsrådet bliver involveret i forhold til
dialog og priser.
8. Næste møde
Den 17. april kl. 15.30 inden valget af nyt brugerråd.

Kommende drøftelser:
Drøftelsen af forsøg med faste brugere på faste dage på nogle dage i ugen, punktet løftes også i
Lokalefordelingsudvalget.
Økonomi Greve Borgerhus.
Udkast til årshjul og emner.

