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Referat fra brugerbestyrelsesmøde
Torsdag den 27. februar 2020
Kl. 10.00 – 12.00 på Korsagergård i stuen
Afbud: Stinna Mortensen
1.
Brugerbestyrelsen
konstituerer sig.
Til dette punkt
deltager udelukkende
de brugervalgte
medlemmer 10.00 –
11.00
2.
Formanden orienterer,
den samlede
brugerbestyrelse om,
hvorledes de
brugervalgte
medlemmer har
konstitueret sig.
Herefter velkommen til
ny repræsentant for de
frivillige organisationer:
Stinna Mortensen,
Natteravnene,
Vallensbæk samt
evaluering af årsmøde
og valg 2020

3.
Godkendelse af den
udsendte dagsorden
4.

Formanden= Ingolf Mathiesen informerede om, at han fortsætter
som formand og Jette Karmann fortsætter som næstformand.
Ingolf Mathiesen og Ulla Hagerup fortsætter som repræsentanter
for Seniorhuset i Aktivitetsudvalget, frem til sæsonstart 2020/2021,
som slutter august 2020. Herefter repræsenteres Seniorhuset i
aktivitetsudvalget af Ingolf Mathiesen og Annette Grage.
Evaluering af Valg og årsmøde, i forbindelse med annoncering af
agendaen for årsmøde og valg udelades tidsangivelser, det er
umuligt, at tidsangive, hvor lang tid de enkelte punkter varer, idet
der kan være flere der stiller op mv., som ikke er bekendt på
annonceringstidspunktet, der var 2 der var mødt op på det
tidspunkt, som var angivet for afholdelse af selve
stemmeafgivelsen for at erfare, at afstemningen var gennemført.
Hele bestyrelsen præsenteres i forbindelse med valget, bestyrelsen
sidder i 2021 foran de fremmødte og er synlige.
Madholdet overvejer, at tilbyde at lave smørrebrød til næste valg,
da der desværre var en del, der oplevede at fisken ikke var
gennemstegt.
Dagsordenen blev godkendt.

Referatet blev godkendt.

Godkendelse af
referatet af 30. januar
2020
5.
Opfølgning på
Brugermøde den 19.
februar

6. Aktiviteter:
a. ansøgning fra
Trædrejerholdet, om
diverse redskaber kr.
1920,00
b. Tur til Assistens
Kirkegaard og
politimuseet, ansøgning
om kr. 1500 til
rundvisning
deltagerantal max 30
deltagere.
c.
indkøb af ny støvsuger
til billard
kr. 1500-1800 i
Elgiganten
7. evt.

-

Åbenthus 2020 afholdes den 14. november fra kl. 10.00 –
14.00, der gøres en særlig indsats for at få så mange
brugere til at deltage på dagen.
- Julefrokosten i Seniorhuset, afholdes tirsdag den 8.
december og torsdag den 10. december, mad holdet laver
maden. Der er plads til 60 deltagere pr. gang.
- 40 års jubilæet for Korsagergård, afholdes den 18. juni kl.
11-13 med taler, billedfremvisning mm., landgangsbrød og
jubilæumsbryg, næste planlægningsmøde er den 22. april
a. Ansøgning fra trædrejerholdet om diverse redskaber kr. 1920,00
er bevilget og kan indkøbes, der bevilges yderligere 500 kr. til træ
til et bord til drejebænken.
b. Der bevilges kr. 1500 til rundvisninger til en tur til Assistens
Kirkegaard og politimuseet.
c. Der er bevilget en ny støvsuger til Billard.
d. indkøb af 4 x 18 liters fustager kr. 3200 indkøbes, gærbeholder
kan indkøbes kr. 125,00.

Der er behov for oprydning ved udeområdet bag redskabsskuret
samt i orangeriet, se tidligere aftaler. Igangværende projekter kan
gennemføres – efterfulgt af oprydning som aftalt.
Annette Grage oplyser, de har brug for en glasserings ”kasse”
koster ca. 500,00 – denne kan indkøbes.
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