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Referat fra brugerrådsmøde 30.03.2022 kl. 9:00  
Til stede: Søren, Peter, Villy, Linda, Helen, Pernille og Ken. Gæst: Dennis. 
Afbud fra: Jytte 
 

Dagsorden: 
 

1. Konstituering. Der blev ikke foretaget ændringer i brugerrådets sammensætning. 

2. Godkendelse af referat fra 26.01.2022 – Godkendt uden bemærkninger. 

3. Økonomi v/Søren og Pernille. Vi sluttede 2021 med et overskud på ca. 38.000 kr. Det er lyk-
kedes at overføre dette beløb til 2022 hvor de vil indgå i en fælleskonto sammen med over-
skud fra GIC. Vores bevilling for 2022 er på 80.445 kr. hvilket betyder, at brugerrådet kan di-
sponere over knapt 40.000 kr. når faste udgifter er disponeret. 

4. Aktiviteter.  
a. Belysning i kælder. Der etableres følere, så lyset tændes når man går ned ad trappen eller 

går i kælderen udefra. Udgiften søges dækket af kommunens LED-pulje. Det forventes at 
en bevilling er klar om en månedstid. 

b. Billardklub ønsker at bruge kælder? Der er stadig interesse for dette, men vi mener ikke 
at kælderen egner sig til denne form for aktivitet. Vi afventer…. 

c. Opvaskemaskinen – har vi haft begyndervanskeligheder? Ja det har vi. Primært fordi 
brugerne ikke har læst brugsanvisningen der er opsat på væggen! Der er problemer med 
kalkaflejringer på nogle glas. Dennis opfordrede til at gemme – eller fotografere – nogle 
glas som eksempler for en serviceperson. Vi mener at det kan skyldes 

d. Er der nyt omkring styring af rengøringen? Da Jytte ikke var tilstede blev dette punkt ikke 
drøftet. Det skal dog bemærkes, at der var spørgsmål vedr. rengøring i annekset på gene-
ralforsamlingen (Der skal selvfølgelig gøres rent!) 

e. Booking – alle er interesseret i bruge Aktivhuset. Det er svært at stoppe fordi kommunen 
blot sætter ind på ledige dage. I Olsbækken sørger vi selv (Søren!) for at tildele lokaler til 
de der ønsker det, men det er vi åbenbart de eneste der gør, så det giver lidt problemer. 
Der er bookninger der ikke bliver benyttet. De bør slettes (og evt. give karantæne!) Søren 
indkalder til møde med de involverede parter. 

f. Tagrender – hvem betaler? Det gør Dennis – via fællespuljen. Der har været talt om at 
investere i en tagrende-renser, men det er nok for dyrt – og måske for dårligt! 

g. Nyt gulv i salen. Vi har fået et tilbud på 54.700 kr. Pernille undersøger hvad det vil koste 
hvis vi også ønsker at få lavet gulvet i køkkenet. 

h. Nyt fra administrationen. Der var intet nyt. 
i. PA anlæg. Da Ken havde travlt blev dette punkt atter udskudt! 
j. Der er ønske om et nyt skab. Bl. a. til en kortblandemaskine og til PA anlægget. Vi har 

mulighed for at opstille 2 skabe op imod ”buret”. De skal have 2 døre hver så vi kan bruge 
over- og underskab separat. Peter og Villy undersøger. 

5. Eventuelt:  

• Udsigt til vandet! Hvem klipper bevoksningen – og hvad koster det? 

• Vi drøftede etablering af lys på stien og på P-pladsen. Lars inddrages i disse drøftelser. 

Næste brugerrådsmøde afholdes onsdag den 27. april kl. 9:00 
 

Referat af Ken - 30.03.2022 


