Greve Borgerhus Brugerråd
Referat
Den 5. december kl. 15.30
Medlemmer:
Med stemmeret:
John T. Olsen – Formand – tilstede
Frank Christiansen – Næstformand – tilstede
Freddy Christiansen – tilstede
Mette Fiirgaard Schneefeldt – tilstede
Inge-Lise Jensen – tilstede
Jannie Stibolt Holmgaard - tilstede

Uden stemmeret:
Morten Wagner Reynhard – afbud
Hugo Tietze/Britta Jacobsen – Britta tilstede
Dorthe Dam – tilstede
Marianne Egan – afbud
Pernille Hald Olsen - tilstede

1. Økonomi Greve Borgerhus – prioritering af restmidler for 2018
Oversigt omdeles på mødet og alle bestyrelsesmedlemmer fremkommer med ønsker for prioritering af
restmidlerne.
Brugerrådet besluttede:
Kasse til alle projektorer. Ca. 10.000 kr.
Bagvæggen og gerne hel lokalet i den store sal trænger til at blive malet. Pernille indhenter et tilbud. Ca.
20.000 kr.
Sofaerne ved salen er så slidte, at de bør smides ud. Inge-Lise taler med Asger om nye og melder inde til
Pernille, hvad de koster.
Elektronisk registreringssystem. 27.000 kr. indkøbes. Ca. 200 kr. om mdr. i abonnement fra januar.
Restbudgettet benyttes til lydoptimering.
2. Årshjul og emner i 2019
Oversigt fra 2018 omdeles på mødet og 2019 udarbejdes.
Brugerrådet besluttede:
Næste møde holdes den 16. januar kl. 15.30 – 18.00. I er indkaldt via outlook. På mødet drøftes og
indarbejdes emner og mødedatoer. Af forslag blev nævnt:
 Leveregler i Greve Borgerhus.
 Kommissorie drøftes videre og evt. ad-hoc udvalg.
 Budget 2019, herunder ønsker fx dampovn.
 Greve Sommerfestival.
 Elektronisk registreringssystem.
 Opfølgning på lydoptimering.
3. Brugerrådets vedtægter/kommissorie
Status på arbejdsgruppens arbejde. Inspiration fra FrivilligCenter Greves forretningsorden vedlægges
dagsordenen.
Brugerrådet besluttede:
Frank orienterede om arbejdsgruppens drøftelser. Drøftelsen fortsættes den 16. januar.

4. Opfølgning og status siden sidst
Herunder orientering fra GIC og de arbejder, der er foretaget i Borgerhuset.
Brugerrådet besluttede:
Hængslerne fungerer rigtig godt.
Der er fortsat udfordringer med at få projektoren i salen til at fungere.
Projektet om lydoptimering hænger i bremsen og skal prioriteres, så pengene ikke går tabt. 9, 8, 7, 17 og
sal på 1. sal. Der var et opmærksomhedspunkt i forhold til lydplader og rengøring.
Tjek op på om mørklægningsgardiner virker.
5. Eventuelt
Intet.
6. Næste møde
16. januar 2019

