Referat af Brugerrådsmøde onsdag den 11. september kl. 15.30
Deltagere: Frank, Inge-Lise, Morten (indtil kl. 16.00), Mette, Dorthe, Freddy, Pernille (indtil 16.30), Jannie,
Tabita og Hugo (Tabita forlod mødet efter pkt. 1.) John T var ikke mødt.
1. Baggrund for ændring ved Kultur- og fritidschef.
Tabita Sonne-Dalsøe Kultur- og Fritidschef var inviteret til dette punkt og fortalte om den ændrede
organisering, som betyder, at Jannie ikke længere har sekretærrollen/deltager i Brugerrådets
møder. Pernille deltager fortsat i møderne og FrivilligCenter Greve faciliterer møderne fremover.
2. Hvordan skal Borgerhuset drives i fremtiden?
 Vedtægterne skal opdateres, så de fremstår opdaterede.
 Nyt fundament for driften af Greve Borgerhus, herunder hvad kan frivillige står for og hvad
skal Greve Kommune stå for?
o Hvilken forpligtigelse har Greve, hvis en frivillig kommer til skade.
o Eksempel fra skoler, daginstitutioner, aktivhuset Olsbækken m.fl.
 Målet kan være at samle alle brugerne i huset for at drøfte, hvordan borgerhuset kan se ud
om 10 år.
 For at åbne op for flere typer af grupper, kunne lokalerne evt. bookes fast efter kl. 17.
3. Etablering af en permanent aftale om driften af Greve Sommerfestival.
Arrangørerne af Sommerfestivallen synes der er rigtig meget fornuft i, at det er Brugerrådet der har
ejerskab og Borgerhuset der er afsender på invitationen til Greve Sommerfestival.
Visionen bag Greve Sommerfestival og sammenhængen med Greve Borgerhus blev drøftet i forhold
til, om Greve Borgerhus driftsbudget fremadrettet kan løfte opgaven. Der var forskellige holdninger
og det blev besluttet, at:
Der skal arbejdes mod, at Greve Sommerfestival er selvkørerende, men at Greve Borgerhus
Brugerråd stiller en fast underskudsgaranti på 20.000 kr. Brugerrådet stiller krav til en
afrapportering, når Greve Sommerfestival er afholdt.
4. Vi skal også drøfte og beslutte hvorvidt Greve Trim fortsat skal have eneret på garageanlægget –
det er trods alt Borgerhusets ejendom og derfor bør vores pavilloner, bænke og borde også stå i
garagen.
Placeringen af pavilloner, borde og bænke skal drøftes igen, hvor Freddy fra Greve Borgerhus
Brugerråd deltager. Greve Borgerhus Brugerråd har givet penge til at foreningerne via
frivilligcentret kan låne dem og derfor skal de blive på matriklen. Er skal laves en aftale, som
godkendes af Greve Borgerhus Brugerråd. Hugo Kontakter Thomas i Greve TRIM for at tilbagekalde
den tidligere aftale.
5. Vi skal også høre hvad I synes om den nye akustik i lokalerne 
Det fungerer bare så godt. Alle er meget tilfredse.
6. Hvad er Borgerhusets økonomi i 2019?
134.000 kr. tilbage
Det koster ca. 100.000 kr. at få lyden på plads i lokale 5 og 6.
Lyd til projekter
Faste HDMI stik
32A Elstik til siden af huset. Hugo sender en mail til Pernille.

7. Næste møde.
9.oktober kl. 15.30 hos FCG. Søren Pirmo inviteres. Dagsorden udsendes ugen før og alle bedes
komme med emner til dagsorden senest den 2. oktober kl. 12.00.
Pkt. 1. Søren Pirmo fortæller om, hvordan det foregår i Aktivhuset Olsbækken.
Pkt. 2. Det videre forløb, mødeplan og fordeling af opgaver.
8. Evt.
Brugerrådet blev orienteret om, at Onsdagsklubben i flere år har haft sæsonlokaler efter kl. 17.
Hvilket ikke er efter reglerne. De har i flere år haft administrationen til at booke for dem og har
derfor været i god tro. Brugerrådet giver Onsdagsklubben dispensation de næste 2 år. Reglerne skal
efterfølgende overholdes.
Chrispys hjælpende hænder ønsker at booke den 23. december. Brugerrådet gav lov til at have
borgerhuset åbent den 23. december og det blev besluttet at Inge-Lise og Jannie sørger for at lukke
af efter dem.
Facebook drøftes næste gang.
Har du emner til dagsorden må du gerne sende det til alle på denne tråd.

