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Referat af brugerrådsmøde i Greve Borgerhus 
 
Deltagere: John T. Olsen, Frank Christiansen, Freddy Christiansen, Inge-Lise Jensen, Mette 
Fiirgaard Schneefeldt, Bente Sølvsten, Pernille Hald Olsen, Britta Jacobsen, Sara Lethan Abild og 
Nicoline Alletorp (ref.) 
Afbud: Dorthe Dam 
Dato: 27.10.2020  
Sted: Greve Borgerhus, lokale 7 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt  
 

3. Økonomi (Pernille) 
- 95.000 kr. tilbage på brugerrådets konto og 40.000 kr. tilbage på Pernilles konto – i alt 

135.000 kr. 
- Heraf er det blevet besluttet at bruge 10.000 kr. til julepynt og lys til borgerhuset, som 

kan bruges til næste års julemarked, og 7.000 kr. til nye rulleborde. 
- Vej og Landskab, Greve Kommune, har betalt for rydning af buskadset. 
- Det blev forslået at bruge de resterende midler på nye borde og stole til nogle af 

lokalerne samt projektor og lærred til billedskolen. Pernille sender mail ud med priser. 
Der tages beslutning på mail.   

- John kontakter Greve Kunst vedr. løbende udstillinger af malerier på gangen.  
 

4. Opdatering af retningslinjer for lokaleudlån (Sara) 
- Sara Lethan Abild fra Kultur og Fritid præsenterede spørgsmål vedr. opdatering af 

retningslinjer for lokaleudlån i borgerhuset. Følgende blev besluttet: 

 Salen på 1. sal og mødelokalet på 1. sal samt musiklokalet er undtaget fra reglen 
om, at der ikke kan laves sæsonbookinger efter kl. 17.  

 Der skal ikke være særregler for andre lokaler. 

 Begrænsningen på serielle bookinger skal fortsat være ”kortere kursusrækker”. 
Der skal ikke være nogen klar definition. 

 Borgerhuset er lukket på helligdage. Brugerrådet ønsker også, at der i 
bookingsystemet bliver lukket for booking på helligdage.  

 Overnatning i borgerhuset friholdes så vidt muligt.  

 Den nuværende prioriteringsrækkefølge skal fastholdes.  

 Brugerrådet ønsker følgende tilføjelse i retningslinjerne: ”Ved bookning af 
lokale i Greve Borgerhus skal man tilstræbe at booke et lokale, der passer til det 
antal, man forventer at blive”.  
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5. Nye vedtægter og valgprocedure (Frank) 

- Frank fremlagde to reviderede forslag til vedtægter og valgprocedure. Brugerrådet 
besluttede at gå videre med det forslag, der sikrer pensionistcentret en fast plads i 
brugerrådet, dog uden stemmeret.  

- Herudover skal der ændres følgende:  

 Forretningsudvalget mødes efter behov – ikke mindst 1 gang pr. måned. 

 Forretningsudvalget består kun af formand, næstformand og økonomiansvarlig 
(GIC). Øvrige medlemmer udvælges ad hoc efter behov.  

- Frank sender endelig udgave ud på mail, og den godkendes over mail. 
    

6. Rammerne i hele borgerhuset (inkl. billedværkstedet, FCG og IFS) (Mette) + 
pensionistcentret (Bente) 
- Dem, der har fået tildelt lokaler i borgerhusets ene fløj (billedværkstedet, FCG, IFS og 

pensionistcentret) skal som udgangspunkt selv skal stå for inventaret i lokalerne (f.eks. 
køleskab).  

- Kommunen er dog ansvarlig for generelt vedligehold mv., såsom toiletter, vand, varme 
etc.  

- Brugerrådet har besluttet at betale for projektor og lærred til billedskolen. 
- Der arbejdes på at åbne billedskolen for andre brugere i de timer, hvor det står ledigt. 

Mette skaffer overblik over ledige tider, og Frank taler med AOF om muligheden.  
 

7. Mødelokalet på 1. sal (projekt Ung i Balance) (Nicoline) 
- Brugerrådet har besluttet, at projekt Ung i Balance må male en væg og indkøbe møbler 

samt indrette mødelokalet på 1. sal, så det er indbydende til samtaler med psykisk 
sårbare unge og deres forældre. Omkostningerne til indretning af lokalet dækkes af 
Socialstyrelsen.  

- Jf. pkt. 4 har brugerrådet godkendt, at mødelokalet på 1. sal er undtaget fra reglen om, 

at der ikke kan laves sæsonbookinger efter kl. 17.  

 
8. Sæsonbooking efter kl. 17 (Bente) 

- Se pkt. 4.  
 

9. Status på julemarked (Nicoline) 
- Julemarkedet i borgerhuset er aflyst pga. Covid-19. 
- Husets facade bliver dog fortsat pyntet med lys etc. Britta og Freddy er ansvarlige.  
 

10. Næste møde 
- Tirsdag d. 19. januar kl. 16-18 med efterfølgende julefrokost på Café Langsiden i 

glasburet.  
 

11. Evt. 
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- Britta: Der er behov for en bredere rampe ved hovedindgangen til elektriske kørestole. 
Herudover er det en udfordring med fordybning i fliserne og for svag belysning på 
pladsen foran indgangen. Pernille undersøger det.  

- Mette: Er der mulighed for, at Greve Kultur-Bases trailer kan stå i en af borgerhusets 
garager? Nicoline kontakter Greve Trim omkring generel plads og brug af garagerne.  

 
 


