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Referat fra brugerrådsmøde 30.06.2021 kl. 9:00  
 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 26.05.2021 – Godkendt!  
2. Økonomi v/Pernille og Søren 
 Der har været meget få udgifter i 2021. Vi har stadig 77.904 kr. på vores budget. Vi opfordres 

derfor alle til at tænke på nye investeringer i år. 
3. Aktiviteter.  

a. GF i august? – generalforsamling afholdes onsdag den 18. august kl. 16.30. Indkaldelse og 
dagsorden udsendes af Søren i uge 26. 

b. Affaldsordning. Vi køber beholdere til rest og plast. Vi beholder de små grønne 2 i huset 
og 1 i annekset. Vi køber 60 liters bøtter/beholdere/poser til rest, plast, papir og pap i for-
skellige farver. 

c. Lys på stien. Der findes nye standere med godt lys (solceller). På stien sætter vi 8 lys op 
(Peter og Villy), der er solcelle styret. Kan købes i Bauhaus til ca. 500 kr./stk.  Der er p.t. 
ikke penge til lys på P-pladsen. Vi opfordrer til en dele løsning (ca. 44.000 kr.) 

d. Rengøring. Har Jytte haft møde med rengøringskoordinator i kommunen og med di-
striktschef for Alliance. Der mangler stadig rengøring i annekset. De har en plan, men 
der er mange nye operatører. Der bør følges op på rengøringspersonale og ledere. Per-
nille kontakter kommunens medarbejder Pia. Vi ønsker endvidere at flytte rengøring fre-
dag aften til mandag morgen. 

e. Fotografering – blev ikke foretaget 
f. Hvad skal vi investere i? – se punkt 2 og 3 c. 
g. Peter og Villy – er der nogle tekniske områder vi skal eftergå? Bortset fra en el-konkt ved 

indgangen til Rottehullet er der ingen mangler p.t. (Tjek lige lys i salen!) 
 

4. Eventuelt: Herunder nyt fra adm./Booking.  

 Problemer med lukning/alarm 

 Kan vi få nogen til at vedligeholde klitten? Bevoksningen bør holdes nede. 

 Den store kaffemaskine er der service på. Jytte renser tilløbet for kalk. 

 Rulleborde der bruges udenfor bliver skadet. Peter efterspørger mulighed for at købe 
reservedele. 

 
 
Næste møde afholdes onsdag den 25. august kl. 9:00.  
 

 
 
Referat af Ken - 14.08.2021 
 
 
 


