Tilstede:
Søren Gry, Dennis Jørgensen, Lise Bylow, Marianne Christensen, Annette
Grage, Anette Eriksen, Birgit Skytte, Svend Erik Vogt, Inger Andersen, og
Marianne Rønn
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2665 Vallensbæk Strand
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www.vallensbaek.dk
J.nr.:

30.01.2020
Referat fra brugerbestyrelsesmøde
Torsdag den 30. januar 2020
Kl. 10.00 – 12.00 på KORSAGERGÅRD i stuen
Afbud: Ingolf Mathiesen, Jette Karmann, Lisa Rydendahl
1.
Godkendelse af
dagsordenen
2.
Godkendelse af referatet
af 28. november 2020
3.
Status/afslutning
aktivitetskontoen/
årsregnskab
4.
Disponerede poster 2020

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet blev godkendt.

Årsregnskabet blev taget til efterretning og godkendt.

Der er enighed i, at oplistning af disponerede poster 2020 er et godt redskab
til at få overblik over økonomien omkring gentagne aktiviteter og nye
vedtagne aktiviteter.
De i 2019 gentagne/faste aktiviteter, som er vedtaget skal fortsætte,
disponeres på samme måde i 2020. eksempelvis sommertur, bakketur, dans,
fisketure mfl.

5.
Årsmøde og Valg til
brugerbestyrelsen
Den 25. februar.

Der afholdes årsmøde og valg til brugerbestyrelsen den 25. februar 2020 kl.
12.30 – 15.00 i salen. Der er mulighed for at forudbestille smørrebrød, som
serveres i stuen kl. 11.30.
Der er 5 opstillede kandidater er:
Annette Grage
Lisa Rydendahl
Lise Bylow
Marianne Christensen
Søren Gry,

Der skal vælges 3 brugerrepræsentanter samt 1. og 2. suppleant.
Efter Valget til brugerbestyrelsen afholdes der valg af en repræsentant fra de
frivillige organisationer. Frem til dette møde har de frivillige organisationer
været repræsenteret af Lisa Rydendahl fra foreningen Natteravnene.
Natteravnene blev opløst for kort tid siden, Lisa Rydendahl er udtrådt af
foreningen. Det er uafklaret hvorvidt om evt. nye medlemmer kan fortsætte
foreningen, og om de lukker foreningen og derved kan opretholde deres
repræsentation i brugerbestyrelsen. Marianne afklarer dette.
Annette Grage giver udtryk for, at hun ikke bryder sig om kartel dannelse og
kupforsøg ved valg til brugerbestyrelsen, det ikke er en del af Seniorhusets
værdier.
6.
Brugermøde,
den 19. februar kl. 13.00 i
stuen
Dagsorden
 Evaluering
Åbenthus
 Evaluering af
Julefrokost
 Opfølgning
planlægning af
Korsagergårds 40
års jubilæum, som
aktivitetshus
 Evt.

Der er ikke nye punkter til brugermødet den 19. februar.

7.
Aktiviteter:

a.
Formen på opstillingsmøde ændres, der er forslag om, at det afholdes ultimo
november, og i en mere uformel og dynamisk form, med dialog rundt om
runde borde, at der i opslaget vælges en bedre beskrivelse, evt. Kunne du
tænke dig, at stille op til brugerbestyrelsen og hvad består opgaven i mm.
b.
Brugerbestyrelsen har besluttet at indstille en bruger til frivilligprisen årets
ildsjæl, forslag incl. begrundelse skal være Vallensbæk kommune i hænde
senest den 12. februar 2020.
Forslag om at flytte rygerområde foran hoveddøren, da røgen generer.

a.
Evaluering
opstillingsmøde.
b.
Indstilling til frivilligpris:
Årets ildsjæl
8. evt.

Rammerne for og planlægningen af Korsagergårds jubilæum er påbegyndt.
Det bliver den 18. juni.
Der bliver afholdt en officiel fejring fra 11.00-13.00, med taler samt en
billedserie eller film om udviklingen af aktivitetscentrets forløb. Herefter
kommer der en fest for brugerne fra kl. 13.30- 17.00 med cocktails og dans.
Temaet for jubilæet er 80érne og en rejse gennem tiden. Søren Gry udskriver
en konkurrence om at lave en etikette til en Jubilæums øl, som øl
bryggerlauget vil brygge til denne dag.
Kommentarer til julefrokosten, der var ikke siddepladser nok den 10.
december, det var ikke en god oplevelse for dem der ikke i første omgang
havde en plads.

Der var efter tilmelding 9 på venteliste, til det keramik kursus, som blev
udbudt. Der gennemføres derfor et nyt keramik kursus for de 9 på venteliste.
Annette Grage informerer de 9 om tidspunkterne for et nyt kursus.
Brugere, som er visiteret til andre tilbud i Vallensbæk Kommune, kan fortsat
benytte Seniorhuset og få glæde af det netværk de er en del af i Seniorhuset.

Side 2 af 2

