Greve Borgerhus Brugerråd
Referat
Den 16. januar 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 – tilstede
Dorthe Dam – tilstede
Marianne Egan – afbud
Pernille Hald Olsen – tilstede

1. Regnskab 2018 og Budget 2019
Opfølgning på diverse beslutninger fra 5. december
Prioritering af ønsker i 2019, herunder
 Dampovn – tidligere drøftet på mødet i 5. december.
 Greve Sommerfestival – ansøgning vedlagt indkaldelsen.
Brugerrådet besluttede/blev orienteret om:
Der søges om overførsel på 8.111 kr. til budget 2019.
Der er bestilt håndværkere til lydoptimering i 17, spisestedet, pejsestuen, 9 og 8. Det meldes ud senere,
hvornår arbejdet sættes i gang.
Der laves en opslagstavle: Nyt fra brugerrådet, som hænges op ved indgangen.
Der er behov for en ny internetopkobling til brugerne. Det koster 200 kr. om måneden og 2.500 kr. som
engangsudgift. Brugerrådet godkendte udgiften.
Dampovn – Brugerrådet gav afslag med begrundelsen om, at det er så speciel en ovn, som ikke kommer
alle brugere tilgode.
Greve Sommerfestival – Greve Borgerhus Brugerråd opfordrer arbejdsgruppen bag Greve
Sommerfestival at søge fonde og giver en underskudsgaranti på 32.000 kr. Det er Frivilligcentret, der står
for udlån af borde/bænke og pavilloner.
2. Årshjul og emner i 2019
Oversigt fra 2018 omdeles på mødet og 2019 udarbejdes.
Brugerrådet besluttede:
Årshjul og datoer blev udarbejdet og sendes med referatet.
Emner drøftes igen på næste møde.
3. Brugerrådets vedtægter og valgprocedure
Arbejdsgruppen har udarbejdet vedtægter og valgprocedure til godkendelse. Bilag vedlagt i indkaldelsen.
Brugerrådet besluttede:
Vedtægter blev drøftet og især behovet for et forretningsudvalg. 2019 bliver en forsøgsperiode, som
revideres i november inden endelig politisk godkendelse. Derudover blev valghandlingen drøftet og det
er besluttet at brugerrådet i starten af 2020 fastsætter en dato for stormøde i forhold til brugergrupper
og valgperiode.

4. Orientering om Winkas – nyt bookingsystem
Brugerrådet besluttede:
Kort information om det nye booking- og tilskudssystem. Det tages op på næste møde.
5. Orientering om Greve Sommerfestival
Brugerrådet besluttede:
Greve Sommerfestival afholdes den 25. maj og vil være samme princip som i 2018.
Der er fortsat efterspørgsel på pavilloner, hjælp til borde/bænke.
Hugo orienterede om nye samarbejder, som I vil høre mere om, når vi kommer tættere på
Sommerfestivallen.
Vild med Vand holder deres arrangement den 2. juni.
6. Fremtidens Borgerhus
Brugerrådet besluttede:
Punktet drøftes løbende.
7. Weekend – langtidsbookinger
Brugerrådet besluttede:
Når det nye registreringssystem har eksisteret et år og det er muligt at se, hvad der bookes Borgerhuset,
behandler Brugerrådet punktet igen.
8. Status på elektroniske registreringssystem
Brugerrådet besluttede:
Arbejdet vedr. infoskærme og –stander sættes i gang i uge 4.
9. Eventuelt
Brug af pejsen. Brugerrådet besluttede, at pejsen lukkes med fx plexiglas
Rengøring i Billedskolen. Mette kontakter Teknik & Miljø.
Et opmærksomhedspunkt ved dagplejen, døren og de små fingre.
Inge-lige kigger på service og melder tilbage på, hvad der mangler.
10. Næste møde
23. april kl. 15.30.
Punkter til drøftelse
 Leveregler i Greve Borgerhus.
 Nyhedsbrev til brugerne
 Beredskabsplan

