
Referat fra møde i Brugerråd torsdag den 11. januar 2018 

Til stede var Aage P. Skov, Søren Schneider, Grete Pedersen, Per Brochstedt, Johan Jensen, Inger Lund og 
Kirstine Vad. 
 
Inden mødets start stod Inger Lund for en rundvisning i Seniorhuset, herunder fremvisning af Seniorhus 2. 
 
1. Valg af mødeleder 
 Aage P Skov blev valgt som mødeleder 
 
2. Valg af referent 
 Inger Lund blev valgt til referent  
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
4.  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt. 
 
5. Orientering ved formand Kirstine Vad om Seniorhuset og Brugerrådets kommende  
 vedtægter 
 Nyt revideret forslag til vedtægter blev fremlagt af Kirstine Vad og gennemgået punkt for punkt.  

Enkelte punkter blev tilrettet. 
 Det endelige udkast vil blive forelagt Seniorhusets bestyrelse til godkendelse på  
 Seniorhusets kommende bestyrelsesmøde den 17-01-2018 
 
6. Orientering ved formand. 

Aage Skov takkede brugerrådets medlemmer for stor aktiv medvirken til revidering af brugerrådets 
vedtægter. 
På følgende spørgsmål omkring udlevering af nøgle til Seniorhus til brugerrådets medlemmer og til 
ønsket fra eksterne foreninger om at kunne se ledige lokaler svarede Kirstine Vad: 
- Nøgler til brugerråd udleveres ikke, medmindre der opstår et behov uden for Seniorhusets 

åbningstid. 
- Af tekniske grunde kan der p.t. ikke gives kiggeret til bookingsystemet til eksterne foreninger 

   
Brugerrådet har indtil nu brugt meget tid på revidering af vedtægter, og der kan nu ses frem til at 
tage fat på nye emner.  Flere mulige emner blev bragt på banen. 

 
7. Bestyrelsesmedlemmer 

Inger Lund kontakter Erik Grønlund for at høre, om der under Brugerrådets link på hjemmesiden kan 
oprettes et spørgeskema til de eksterne foreninger.  Spørgeskemaets indhold aftales først, når/hvis 
det er muligt. 

 
8. Indkomne forslag 
 Der var ingen indkomne forslag 
 
9. Eventuelt 
 Kort orientering ved Poul Hesselballe omkring brugerrådets nye e-mail. De nærmere detaljer  
 for brugen af den nye e-mail blev fastlagt. 
 
 Brugerrådets medlemmer vil forberede nye emner og forslag til dagsordenen den 8. marts  
 2018. 
 
Da dagsorden er færdigbehandlet aflyses mødedato 25-01-2018 
 
Næste mødedato er den 8. marts 2018. 
 
14. januar 2018   


