
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve Borgerhus 
Brugerråd 
 

 

Referat 

 

Torsdag den 7. september 16-18 
Greve Borgerhus – mødelokalet ved Idræts- og FritidsSe-
kretariatet  
 

Medlemmer 

John T. Olsen - Formand - Afbud 

Frank Christiansen – næstformand – Tilstede 

Asger Rasmussen – Foreninger - Tilstede 

Mona Vahlgreen Steen Mærkelund – BUS - Tilstede 

Mette Fiirgaard Schneefeldt – Børne- og Kulturbasen - afbud 

Morten Wagner Reynhard – IFS – afbud 

Hugo Tietze – FCG – Tilstede 

Jens Roelshøj– Pensionistcentret – afbud/Dorthe Dam - Tilstede 

 

Fra administrationen 

Søren Peter Møllnitz - Tilstede 

Jannie Stibolt Holmgaard - Tilstede

 
Greve Kommune 

 



Greve Borgerhus Brugerråd 
Greve Kommune  
Den 7. september – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra administrationen 
Udlån af lokalerne til beboerne i pavillonerne 

Søren orienterede om et udlån, som havde en karakter af et bryllup. Det 
betyder i praksis, at alle kulturelle forespørgsler fremover foregår via 
GIC/K&F Pernille eller Jannie.  
Retningslinjerne blev drøftet og gav anledning til at tage en dialog med 
personerne i pavillonerne.  
Bevilling til forbedringer 

KFU har godkendt indstillingen om opgradering af Greve Borgerhus – yo-
gamaterialer, AV-udstyr og vægge. 
Yogamaterialer og AV udstyr er indkøbt og opsat. Foldevæggene i rum-
mene skal ændres til faste vægge, men af hensyn til projektet omkring 
Fremtidens Borgerhus og det faste udlån for sæson 17/18 blev det beslut-
tet, at søge midlerne overført til næste år og endelig beslutte, hvilke 
vægge, der er mest hensigtsmæssigt for brugen af borgerhuset. 
Ny sekretær 

Jannie er frem over sekretær for Greve Borgerhus Brugerråd. 

 

3. Budget 2018-2021 
Høringssvar afsendt den 29-08 

Der orienteres mundtligt om status på budgetforløbet 
Pt. er forhandlingerne i gang og det forventes, at der foreligger et nyt op-
læg, snarest. 
Indtil videre er det Direktionens budgetoplæg, der sendes videre til næste 
budgetbehandling.  
 

4. Fremtidens Borgerhus 
Status og dialog om den igangværende proces.  

Der sker rigtig meget lige nu, hvor brugerrådet også er involveret. 
Den 12. september er der inspirationstur til Valby og Sydhavn. I bedes 
melde tilbage til Jannie, hvis I har behov for transport. Pt har følgende 
melde tilbage på at deltage fra brugerrådet: 
John, Frank, Morten, Hugo 
 
Der udover afholdes Ildsjælemøder den 20. og 23. september.  
Vi sender program ud snarest og efter vi har holdt møde med Lokale- og 
anlægsfonden, men vil allerede nu høre, om formanden for Greve Bruger-
råd vil sige velkommen på møderne? 
 
Efter ildsjælemøderne holder Greve Brugerråd et ekstraordinært møde, 
hvor ildsjælemøderne bliver drøftet. 
Mødet holdes den 12. oktober kl. 16-17. I bliver også indkaldt via outlook. 
 

5. Eventuelt 
Velkommen til Dorthe fra Pensionistcentret. Hun vil deltage i det omfang 

Jens ikke kan. 



Greve Borgerhus Brugerråd 
Greve Kommune  
Den 7. september – Greve Borgerhus 

Referat 

Side 2 

Ønsker til Greve Borgerhus – Der er behov for at opsætte klap-borde i rum 

med projekter og faste ledninger.  

 

Møder i 2017: 

 12. oktober kl. 16-17 

 6. december kl. 16-19 
 

Forslag til punkter til mødet den 12. oktober 

 Godkendelse af referat 

 Godkendelse af dagsorden 

 Ildsjælemøde – refleksioner, status og fremadrettet 
 

Forslag til punkter til mødet den 6. december - Juleafslutning 

 Godkendelse af referat 

 Godkendelse af dagsorden 

 Meddelelser fra administrationen 

 Status fra arbejdsgrupper 

 Status vedr. kommissorie 

 Møder i 2018/indhold 

 Runden – status ved medlemmerne 
 


