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Referat fra brugerrådsmøde 23.9.2020 kl. 9:00  
Afbud fra Linda – ellers alle tilstede 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 12.8.2020 – Godkendt!  
2. Konstituering. Villy Mikkelsen indtræder i stedet for Kurt. Linda Winther er ny suppleant 
3. Referat fra generalforsamling. Underskrevet referat er sendt til Pernille den 2. oktober 
4. Økonomi v/Søren og Pernille 

Vores budget for 2020 var på 79.862 kr. Der er 66.882,- kr. til rest. Disponibelt for brugerrådet 
i resten af 2020 er ca. 27.300, men må dog forventes noget højere, da de faste udgifter har 
været noget reduceret i forhold til det budgetterede. Vi kan nok disponere over ca. 50.000,- 
kr. Søren bad rådet om at spekulere på investeringsønsker for 2020. Vi betaler for det ”trekan-
tede bed” – ca. 14.000 kr. 

5. Aktiviteter.  
a. Vedtægter. Søren sender de reviderede vedtægter til Pernille for videre godkendelse i 

kommunen. 
b. Oprydning efter håndværkere. Der er stadig mangler. Typisk oprydning ved vinduer 1. og 

2. sal. Søren har sendt en mangelliste til Lars. 
c. Covid-19 restriktioner. Det vigtigste er at overholde antallet af deltagere i lokalerne. Husk 

at benytte sprit dispenserne ved indgangen til huset og/eller til salen. 
d. Affaldsordning. En sort affaldscontainer er udleveret i corona perioden. Vi skal regne med, 

at vi fra 2021 er med i den generelle affaldssortering. Vi får besøg af en person fra Klar For-
syning ved starten af næste møde, der vil orientere os om vores sortering. 

e. Bænke/Parken. Opstilling af nye bænke er nu i gang. Der er dog ingen udsigt fra baghaven 
ud over vandet. Pernille tager et billede af bevoksningen, som vi meget gerne vil have be-
skåret. 

f. Atrium – solafskærmning. Vi ønsker at få et andet tilbud. Dennis løber stadig for at skaffe 
det. 

g. Info-skærmen. Greve Kommune har ændret opsætning af internet. Det kan have været år-
sag til ”sort skærm”. Tilsyneladende virker systemet OK nu! 

h. Rengøring. Rengøring i annekset sker ikke? Rengøringsdamen i Kommunen havde reduce-
ret rengøring fordi dagplejen ikke længere bruger lokalet. Nu er det ført tilbage fordi der er 
mange andre der bruger annekset. Vi blev enig om, at lågspandene til brugte papirhånd-
klæder på toiletterne skal udskiftes til trådkurve (Det er sket!) 

i. Beskæring. se pkt. e. 
j. Nyt fra administrationen. Jannie er ansat i FOF og er nu også medlem i Fritidsrådet. En ny medar-

bejder i Kultur og Fritid – Tenna – skal bl.a. have ansvar for Info-skærmen. 
4. Eventuelt:  

1. Dansk Brandteknik var ansvarlig for nødhjælpskasser og hjertestarter. Nu er det et andet 
selskab, der har aftale om hjertestarteren. Peter afprøver aftalen. 

2. Villy har renset skakter til kælderen. 
3. Der mangler tryk på varmt vand i annekset. Det skulle være lavet (Nikolaj fra Greve VVS). 

Vi skal holde øje med det. 
4. Tagrender renses 2 gange årligt. Hvis der er behov uden for disse tidspunkter så ring til 

Dennis – eller også betaler vi selv! 
 

Næste møde afholdes onsdag den 21. oktober kl. 9:00.  
Referat af Ken - 9.10.2020 


