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Referat fra brugerrådsmøde 18.11.2020 kl. 9:00  
Alle tilstede 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 21.10.2020 – Godkendt!  

2. Økonomi v/Pernille og Søren 
Vores resterende budget for 2020 er 54.078 kr. Da der stort set ikke er faste udgifter resten af 
året kan vi disponere over det meste. Se pkt. a og b nedenfor: 

3. Aktiviteter.  
a. Solafskærmning. Vi har fået 3 muligheder prøveopsat. Uanset hvad vi vælger, så er prisen 

ca. 30.000 kr. Vi vælger at købe den mellemste model. Peter og Villy har tilbudt at fjerne 
persiennerne. 

b. Affaldsordning. Vi har fået tilbud på en indhegning til containerne placeret i et område bag 
ved skuret – op imod hegnet til naboen. Prisen er 21.000 kr. Vi vælger at købe denne løs-
ning. 

c. Manglende udsigt: beplantning mod vandet. Kommunen beskærer beplantningen inden 
nytår. 

d. Nye bænke. Den bænk der stod ved stien til P-pladsen er flyttet op ved annekset. 
e. Klage over belysning i området m.m. En nabo har klaget til Kommunen over manglende lys 

på P-pladsen. Vi håber, at det måske kan medføre at der sker noget på kommunalt plan.  
f. Corona regler – overholdes de? Det er vores indtryk, at reglerne overholdes. 
g. Rengøring. Der mangler oprydning i annekset. Søren og Villy tager kontakt med mandags-

brugerne og oplyser dem om reglerne. Vi tror ikke, at rengøringspersonalet tager trappen 
op til 1. sal og lokalerne på 1. sal. 

h. Smudsmåtter. Microtek smudsmåtter er gode. Vi vil ikke have et abonnement! 
i. Booking - Info-skærm. Der kommer henvendelser fra nye foreninger. De bliver lagt ind i 

programmet når der er plads. Der er lidt bøvl med visningen på Info-skærmen fx er der ble-
vet vist onsdagsprogram tirsdag aften. (Tjek torsdag aften – ingen problemer!) Pernille kig-
ger på det. 

j. Nyt fra administrationen. Der arbejdes på procedurer for udlån af lokaler. 

4. Eventuelt:  
 Forsatsvinduer står frit fremme på gulvet på 1. sal. Det skal de ikke! Generelt er vinduerne 

stadig ikke blevet pudset efter at de er blevet vedligeholdt, og der er generelt ikke gjort 
rent! 

 Handikap P-pladser – ikke noget nyt. 
 et stykke af muren nede i kælderen forvitrer, og der drysser en masse puds på gulvet. Det 

har ikke noget at gøre med lyskasserne. Det kommer indefra. Vi må få en murer til at se på 
det! 
  

Næste møder afholdes onsdag den 16. december kl. 9:00.  
 

Referat af Ken - 23.11.2020 


