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Brugerrådsmøde 
Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 09.00-12.00 

 
Deltagere:    Conny Lind,  Bente Dahl, Kristine Olesen, Inger Kongsted, Else Marie Sørensen,   Anna 
Petersen, Per Andersen, Kirsten D. Lind, Anni Skjærlund, Sussie Bruun, Jørgen M. Hansen 
 
Afbud:  Karl Lambert 

                          
 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde. 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra Sussie 
Sussi har udarbejdet et høringssvar til mulighedskataloget (sparekatalog) som er sendt til 
samtlige kommunens afdelinger. 
 

3. Orientering seniorudvalget 
Seniorrådet arbejder ligeledes med et høringssvar til mulighedskataloget. 
 

4. Orientering fra kasserer 
Der er fortsat indtægter på A-kort. 
Det er et stort arbejde for Conny at få posteret de penge, der bliver indbetalt på Mobil-Pay, 
så husk at skrive hvad din indbetaling dækker. 
  

5. Orientering fra udvalgene 
Kultur: Der var 44 deltagere til mad og musik. Det var en hyggelig eftermiddag med god mad 
og musik. 
Butik og aktivitet: Der sælges stadig en del kort. 
Der skal laves opslag til julestue. Per har lovet at lave det. 
Info: Per vil sammen med Sussie undersøge, om han kan finde et bookingsystem, der er 
billigere eller gratis. 
Det undersøges hvilken platform vi skal have til ny hjemmeside. 
Per har en del udgifter til opdatering af sine systemer derhjemme. Det er fremover en udgift 
brugerrådet påtager sig. 
Køkken: Kører fint og vi er meget glade for Anja. 
Hus og have: Udgår da Karl er syg. 
 



6. Siden sidst og orientering fra formanden 
Cykelskur – Der skal findes en billigere løsning. 
Office pakke – Der bliver købt en pakke således at 6 personer i brugerrådet kan få deres 
Office pakke opdateret. Det koster ca. 650 for et år. 
Projektor – der købes en ny flytbar projektor, således den kan bruges i alle lokaler. Der skal 
kunne sluttes PC og usb stik til. 
 

7. Kommende arrangementer 
Åben hus – der er 14 hold tilmeldt, det er meget flot. 
Der er kaffe og rundstykker til deltagerne fra kl. 9.00. 
Til middag kan der købes et måltid billig mad. 35kr for mad og et glas vin eller en øl/vand 
Portvinssmagning – der er desværre ingen tilmeldinger endnu.  
 

8. Idekassen 
Vores porcelæns brændingsovn er desværre i stykker, og det er for dyrt at få den rep. i 
forhold til brugen. Anna har kontakt med medborgerhuset, som er interesseret i nogle 
reservedele fra den. 
 

9. Evt. 
Der blev talt om forskellige emner. 
 

 

Næste møde Torsdag den 7. november 2019 
 
 
 

Ref. Bente 


