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Referat af brugerrådsmøde Greve Borgerhus 

 

Dato: 13.06.2022  

Tid: 16.30 – 18.30 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 6 

Deltagere: Tonny, Bente, Inge-Lise, Freddy, Heidi, Paula, Tonny, Frank, Mette og Nicoline (ref.) 

Afbud: Britta 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt.  

 

3. Suppleanter 

Suppleanter indkaldes kun ved planlagt fravær 2 eller flere gange. Nicoline informeres.   

 

4. Orientering om mulig brug af borgerhuset til indkvartering af ukrainere 

Se referat fra mødet. 

 

5. Overnatning i borgerhuset  

Brugerrådet har besluttet at fastholde nuværende retningslinjer omkring overnatning, som 

de fremgår i ”Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune 

(november 2021): ”Der er ikke overnatning i Greve Borgerhus. Lokalefordelingsudvalget 

kan give dispensation til overnatning i Greve Borgerhus, såfremt andre mulige 

overnatningssteder er afsøgt, og såfremt det passer med husets øvrige brug.” 

6. Orientering om mulig placering af ny daginstitution på Greve Borgerhus’ areal  

Forberedelse til kommende høringssvar:  
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- Brugerrådet er skeptisk, men hvis etableringen besluttes, kræver brugerrådet 

dialog:  

▪ Borgerhusets brugere skal have mulighed for at booke lokaler i 

daginstitutionen i aftentimerne. Det kræver, at brugerrådet får indflydelse 

på indretningen.  

▪ Meget bekymrede for støjniveauet - både under og efter etableringen. Kan 

gøre det vanskeligt at have sprog- og musikundervisning etc.  

▪ Kræver forbedringer til borgerhuset med nye vinduer, lyddæmpning og 

ventilation.  

▪ Bekymrede for at et grønt område indtages til byggeri.  

 

7. Opfølgning på opgaver og indkøb  

- Hasper til skydedørene mellem lokale 5 og 6 er lavet.  

- Vindue i dørene til lokale 4 og 6: Pernille har modtaget et tilbud på 29.500 ex moms. 

Det blev besluttet ikke at gå videre med dette.  

- Der er blevet levere 3 rulleborde mere. 

- Gulvet ved toilettet i køkkenet er repareret.  

- Pernille afventer tilbud på udskiftning af ødelagte mørklægningsgardiner i salen i stuen. 

- Talerbordet i salen er repareret.  

- Akustikregulering i lokale 17: Pernille har modtaget tilbud på egetræ panelvæg på 

13.000 ex moms. Det blev besluttet at afvente om der flytter ukrainere ind i 

borgerhuset. Beløbet reserveres.  

- Åbnemekanisme til vinduerne i salen (evt. en lang stang der kan åbne): Tømrer oplyser 

at det kræver helt nye vinduer. Det blev besluttet, at der skal indkøbes en lille 

trappestige med 3 trin. Det skal markeres at den tilhører Greve Borgerhus.  

- Den lille parkeringsplads omme bag køkkenet ligger ofte under vand: Er lavet.   

- Overvågningen virker, og den tjekkes kun, hvis der er noget, som skal undersøges. 

Dennis og Pernille har som de eneste adgang. Det skal sikres at der er adgang til 

overvågning ved ferie og sygdom. 

- Indtægt fra udleje af mobilmast går ind i Greve Borgerhus’ budget. Pernille sender 

opkrævning til mobilfirmaet 4 gange årligt. 

- Projektor i salen på 1. sal er brændt af og Pernille har bestilt en ny. Alle projektorer er 

blevet renset og har fået skiftet pære. 

 

To do: 

- Bedre skiltning af toiletforhold, herunder handicaptoilet. Evt. skilt ved indgangen.  

- Rette de skilte, der hænger i alle mødelokaler med billede af bordopstilling. Stolene er ikke 

blå, som der står på skiltet.  

- Gardiner til lokale 17. Magen til de andre gardiner i huset.  
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- Britta og Inge-Lise laver en opdateret inventarliste i køkkenet. Herefter indkøb af 

manglende inventar. Skal bestille via EAN nr. 

- Status på vand i kælderen.  

- Køkkentrappen har været frostsprængt. 

- Skærmen ved indgangen (hvor man indtaster): Der skal lokalenummer på, foreninger skal 

modtage info om brug af skærmen ved bookingbekræftelse, Nicoline beder Sarah om 

statistik på hvem der bruger huset, hvor mange etc. 

 

8. Økonomi  

- Restbudget 2022: 101.440 kr.  

 

9. Ledige lokaler – kælder 

- Det blev besluttet, at tomme lokaler i kælderen gerne må udlånes til foreninger. Freddy 

skriver udkast til aftale, som bl.a. indeholder: Hvis borgerhuset skal bruge lokalerne til 

noget andet, på eget ansvar, vand i kælderen, kan ikke låses af.  

10. Evt. 


