
Brugerrådsmøde den 26. januar 2022 kl. 11.00 

I Aktivhuset Olsbækken 

Fraværende: Ken og Peter 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra 8.12.21 

Referatet blev godkendt 

2. Økonomi ved Pernille og Søren 

a. 2021 

Vi havde et overskud på ca. 35.000 – Pernille forsøger at få dem 

overført til 2022. Det er meget usikkert. 

b. 2022 

Vi har samme rådighedsbeløb som i 2021. 

3. Aktiviteter: 

a. Belysning ved affald 

Lampen er rettet, så den tænder hurtigere. 

b. Toiletter 

Vi har fået tjekket alle toiletter og skiftet 3. 

c. Opvaskemaskine 

Vi nåede desværre ikke at få købt den i 2021, men men men, lad 

os være glade. I skrivende stund er den fredag den 11,2,22 

blevet installeret en ny opvaskemaskine. Det er Brønnum, der 

har leveret og opsat maskinen og vi bestiller service 2 gange 

årligt samt service 2 gange årligt på ”saltanlæg” i kælderen. 

Formanden sætter en seddel på maskinen, hvorpå der står at 

brugeren kun skal trykke på knappen med pilene – op eller ned. 

Husk at opsige kontrakter hos KEN. 

d.  

Fugt i kælderen – Ventilator skulle være på plads 

Ventilator er på plads.  

Kan vi forbedre lyset i kælderen – det er meget ringe? 



e. Rengøring 

Vi er ikke tilfredse med rengøringen. Vi skal tilbage til at afholde 

et månedligt møde med supervisoren. Jytte tager kontakt til 

supervisoren Eden/også til koordinatoren i kommunen. 

f. Corona situationen 

Vi er uden restriktioner, men vi skal stadig være fornuftige. 

Afstand/sprit/vaske hænder. 

g. Booking 

Jeg er ikke helt tilfreds, derfor har jeg et møde med Tenna i 

kommune på onsdag. 

h. Nyt fra adm. 

”Intet nyt fra vestfronten” 

i. Nyt år nye ønsker – eller hvad? 

Rådet tænker store og lange tanker. 

j. Tagrender? 

Dennis er i gang med PV-greve med at sætte det i gang. 

k. PA anlæg – Ken 

Vi venter med dette punkt til næste gang. 

4. evt. – smørrebrød 

Jamen, det fik vi da og under eventuelt: alle varmeapparater bliver 

gennemgået og stillet til varme mellem punkt 2 og 4. De bliver 

også udluftet. Der er et defekt nedløbsrør/Dennis tjekker. Vi 

indkalder til generalforsamling den 16.3.22 kl. 16.30. Søren 

udsender til alle foreninger. 

Vi har i efteråret fået beskåret det grønne område af stranden – 

hvad koster det pr. gang – skal vi købe en buskrydder? PV-greve 

rydder nedfaldne blade i skakter, men resten skal blive liggende. 

 

Referent den 12.2.22 

Søren Pirmo 

 



 

 

 

 

Vel mødt og godt nytår. 

Søren den 11. januar 2022 

 


