
Referat fra brugerrådsmødet d. 14/3  

Fraværende: Inge Lise, Karl Martin og Hella. 

1. Siden sidst. 

Vi talte om de arrangementer der havde været siden sidste møde, og talte om den ringe tilslutning der er 

til nogen af dem….. 

Der drøftes forskellige modeller på hvordan vi kan løse de fredage og hvordan vi får flere til at deltage, det 

drøftes at der er for mange arrangementer om fredagen og at de skal deles mere ud over ugen, evt. kunne 

der være alm. Fredagsåbent fra 9- 12 om fredagen og der kunne medlemmerne bruge huset som de gør de 

andre dage og så en gang imellem kunne der være arrangementer om fredagen, fredagen kunne også være 

en god dag at afholde workshops måske med tilmelding fra gang til gang. 

2. Butiksvindue 

Der er ros til dem der har pyntet vindue og det får rigtig god feed back og dem der har været forbi syntes 

det er rigtig flot, så vi håber at det giver noget på medlemstallet. 

Der snakkes om at der er tomt i det første vindue som vi ikke bruger, så der vil Marianne og Mette stikke 

hovederne sammen og finde noget til det vindue også. Og få det sat I hurtigst muligt. 

3. Sidste nyt vedr. Seniorhus 

Der har været møde med styregruppen i nyt seniorhus der er Flemming Radoor, Carsten Eberhardt og Inge 

Lise Brønserud med fra Seniorhuset. Der ud over er der nogen fra social udvalget og direktører, teknisk 

forvaltning og fra arkitekterne Arne Birk. Der skal laves 4 arbejdes grupper med hvert emne som er rep. Fra 

brugerrådet og medlemmer. 

Vi har lidt små travlt da alle de store streger skal laves inden sommer, så det er på med arbejdes hanskerne 

i udvalgene. Flemming R og Carsten er tovholder og samler oplæg fra de forskellige udvalg. 

Vi skal være ude af det eksisterende Seniorhus d. 1/1 2023. 

Der kommer arbejdsark og oplag fra styregruppen i uge 11 el. 12 og de vil Straks sendes ud til de små 

udvalg, der så skal få et møde hurtigt i stand derefter. 

Arbejdsgrupper er som følger: 

Fin værksted (edb, sy, strik, kort, pergomano, skind osv.) 

Elise (er tovholder for gruppen)– Karin – Eva 

Grove værksted (træ, glas, maling, metal osv.) 

Marianne (er tovholder for gruppen), Steffen og en bruger 

Motion og musik 

Mech (er tovholder i gruppen) Flemming S og en bruger 

 

Fællesgruppen (køkken, cafe, ude område, opbevaring, toiletter, omklædning, kælder.) 

Flemming S (er tovholder for gruppen) Elise, cafe frivillige Åse Jokumsen, Sonja Storm. 

 



 

4. nyt fra kasseren 

Der er godt 68 000 kr. i brugerkassen og der er reserveret 20000 kr. til en glas ovn, hvis vi ikke får 

fondsmidler som der er ansøgt om. 

Der bliver lavet en bygge konto der kan bruges til inventar i et nyt seniorhus. Der flyttes penge over på fra 

brugerkassen så der ikke er så meget på brugskontoen så det på den måde bliver mere tilgængeligt at 

ansøge fonde. 

5.Fælles forårsfest 

Er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger der var tilmeldt ca. 15 da vi holdt møde. Der er betalt et 

depositum til forsamlingshuset i Uggerslev hvor udgiften må deles med Mødestedet. 

6.Generalforsamling 

Der laves et program for generalforsamlingen: 

Velkomst 

Fællessang 

Mogens Bak fortæller om nyt hus. 

Generalforsamling med:  

valg af dirgent 

Valg af referent 

Valg af stemme tæller 

 Beretning 

Regnskab 

Indkommende forslag 

Valg 7 stk. 

Lige år (for to år) 3 stk. Flemming R, Flemming S, Mech 

Ulige år (for et år) 4 Stk. Elise, Marianne, Hella, Karl Martin 

Suppleant: Karin stiller op men der mangler fortsat en. 

Alle mødes kl. 12,30 til borddækning i kuplen d. 29/3 Elise snakker med Lotte om Lagkager og Marianne 

sørger for Blomster og servietter. 

7.Evt. 

Inspirationsmødet dækkes der bord kl. 12,00 i kuplen d. 6/4 og Mette søger for skære kage og materiale til 

mødet. Der vil her i Otterup være et extra punkt om nyt hus. Så mange fra brugerrådet som muligt deltager 

ved de forskelige borde. 

Ny møde dato. 

d. 4/4 kl. 13,00 primært nyt fra bygge udvalgene…. 


