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Referat fra brugerrådsmøde 21.10.2020 kl. 9:00  
Alle tilstede 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra 23.9.2020 – Godkendt!  

2. Økonomi v/Pernille 
Vores budget for 2020 var på 79.862 kr. Disponibelt for brugerrådet i resten af 2020 er ca. 
40.000,- kr. Vi drøftede en del mulighed for at bruge nogle af disse penge, men ud over det 
”trekantede” bed udenfor er der ikke nogle konkrete ønsker. Vi talte en del om solafskærm-
ning i atriummet, men de løsninger, som vi hidtil har haft på bordet er alt for dyre. Vi vil dog få 
afklaret en mulighed for at påsætte ”sol-film” på ruderne. Vi talte også om muligehd for at få 
lys på den ”store” P-plads. Det vil dog være en kommunal opgave. Vi køber nogle hynder til 
stolene i atrium i JYSK – i første omgang til afprøvning. Peter og Villy har fået en fyldt nød-
hjælpskasse. Pernille bemærkede, at den kommer vi til at betale for! 

3. Aktiviteter.  
a. Affaldsordning. Jacob fra Klar Forsyning gav os en kort orientering om virksomheden. Vi 

skal sortere affald ligesom resten af kommunen. I vores tilfælde opsættes 6 stk. 400 liters 
containere til hhv. mad, rest, papir, glas, plast og pap. Senere vil vi også skulle sortere teks-
tiler og metal, men det blive måske i delte containere. En sort affaldscontainer af denne 
størrelse er udleveret i corona perioden.  
Vi placerer containerne i et indhegnet område bag ved skuret – op imod hegnet til naboen. 
Pernille finder ud af hvem der skal betale for den nye affaldsgård. 

b. Manglende udsigt: beplantning mod vandet. Kommunen beskærer beplantningen inden 

nytår. 

c. Nye bænke. Vi vil meget gerne have en ny bænk ved annekset. 

d. Handicap – pladser? Vi har p.t. 5 handikap P-pladser – og der kommer ikke flere. Vi havde 

en lang snak – primært om området bag pullerten. 

e. Booking – herunder åbningstider. Sara er ved at lave retningslinjer for reservation af loka-

ler 

f. Rengøring. Rengøringspersonalet er meget hurtige, men er de for hurtige? 
g. Corona restriktioner!! Antallet af personer der kan sidde eller stå i de enkelte lokaler er an-

givet på lister opsat i huset. Hvis folk sidder for tæt, så kan vi ikke gøre noget. Der er dog 
flyttet rundt på bordene i fælleslokalet så der bliver mere luft imellem folk. 

h. Atrium afskærmning. Se under punkt 2.  
i. Info-skærm. Der er engelske tidsangivelser på Info-skærmen. Det bliver rettet. 
j. Nyt fra administrationen. Intet nyt. 

4. Eventuelt:  

 Oprydning efter håndværkere er stadig ikke helt i orden. fx vinduer på første sal og puds-
ning af vinduer i salen 

 Vi har fået et brev fra dagplejen med tak for den tid de har brugt annekset. I annekset er 
der nu kun 1 børnegruppe samt forskellige musikhold. 
 

Næste møder afholdes onsdagene den 18. november og 16. december kl. 9:00.  
 

Referat af Ken - 23.10.2020 


