Referat af brugerrådsmøde 02-03-2017.
Tilstede: Asger Rasmussen, Frank Christiansen, John T. Olsen (frem til ca. 18.00), Pernille Hald Olsen, Mona
Vahlgren, Hugo Tietze, Britta Christensen, Jannie Stibolt Holmgaard, Søren Peter Møllnitz, Mette Firgaard
Schnefeldt, Morten Wagner Reynhard (fra ca. 18.15)
Afbud: Jens Roelshøj, afbud fra Britta Christensen,

Dag: Torsdag den 2. marts 2017
Kl.: 16.00 – 18.00
Sted: Lokale 17 i Greve Borgerhus (eller mødelokale i kontorfællesskabet)

Dagsorden
1. Meddelelser fra leder
- Organisationsændring (Kultur& Fritid)
Søren Peter Møllnitz er nu leder af Kultur og Fritid, og det samlede Kultur og Fritid er del af
kontorfællesskabet i Greve Borgerhus. Den overordnede ledelse af Greve Idræts- og Fritidscenter
er forsat Søren´s ansvar i samarbejde med Pernille.
- Budget 2018 (anlægsønsker)
Formandsskabet kommer med oplæg der rundsendes
- Budget dialogmøde 9. maj 2017 med KFU
Frank deltager på vegne af Brugerrådet
2. Aktuelle ideer til forbedringer af de fysiske rammer
- Udendørs scene (ja til det)
- Faste vægge i udvalgte lokaler som aktuelt har foldevægge (beslutning udskydes)
- Teleslynge i salen på 1. sal (tilbud indhentes)
- projektor i lokale 17 (fast projektor er en god ide, tilbud indhentes)
3. Sommerfestival i Greve Borgerhus den 10. juni
Den Musiske skole og FrivilligCenter Greve har indledt snakken om det – der er positiv stemning fra
de andre interessenter der blevet spurgt om det.
Anerkende at der foregår ting andre steder. Tænkt at der kan bygges broer mellem de forskellige
arrangementer.
Når der findes materiale - vil det blive rundsendt
4. Aktuel status på arbejdet med vedtægterne
Der har været afholdt arbejdsgruppemøde mellem Frank, Jannie og Søren.
Mere åbne vedtægter er der måske brug for – har en af konklusionerne været.
Kommentarer til oplægget:
Er det Borgernes hus eller er det Borgerhus?
2 årlige møder med brugerne – kan det indgå i modellen
Den videre bearbejdningen af vedtægter udsættes til efter der har været yderligere dialog med
brugerne om fremtidens borgerhus
5. Proces med Fælles Retning i Greve Kommune
Vi skal indmelde udfordringer (bilag medsendt)

Punktet blev ikke nået, og der vil derfor ikke været noget at indmelde fra Brugerrådet for Greve
Borgerhus
6. Fremtidens Greve Borgerhus
Fortsættelse af dialog om fremtidens Greve Borgerhus, herunder snak om tidsplan for denne proces.
Forslag fra IFS og FCG blev runddelt (Den Musiske Skole gør opmærksom på at det er vigtigt at der
findes gode løsninger på deres og andres behov før vi ændrer på brugen af rammerne).
IFS og FCG er helt indstillet på dialog om deres forslag. Men deres bestyrelsesbagland har et ønske
om at der findes løsninger på de udfordringer der er omkring de administrative rammer.
Møde med alle brugerne – del af denne proces (hvor styret skal det være?);
Udarbejdelse af scenarier der tager højde for hvad der er givet. (et forslag)
Kan udviklingen ske via at afprøve ting (ex. Headspace).
Alle lokaler skal være i spil.
Skal huset bruges til kommunale projekter (Head Space, Dansk Folkehjælp, Red Barnet) – det er
vigtigt at det afklares.
Vi skal i løbet af den kommende tid sørge for at få dialog med Børnekulturbasen, Dagplejen, Dansk
Røde Kors, Greve Pensionistcenter og kontor Kontorrammerne)omkring deres brug af lokaler på
matriklen. Søren er tovholder på dette.
Der blev ikke nogen konklusion på dette punkt. Formandsskabet for brugerrådet vil komme med
udspil omkring den videre proces .

7. Punkter til næste møde 16-05
Fremtidens Greve Borgerhus
Opfølgning på ideer til forbedringer af de fysiske rammer
8. Eventuelt
Fortsat problemer med det udendørs lys (desværre)
Køkkentrappen skal repareres – den er i stykker.

