Referat af brugerrådsmøde 7. maj 2013 kl. 15.00
v. Søren Peter Møllnitz; centerleder for Greve Idræts- og Fritidscenter
Mødet holdes i lokale nr. 9.
Til stede: Asger Rasmussen (Røde kors), Mona Vahlgren (foreningsmedlem), Karin
Heering (Børnekulturbasen), John T. Olsen (AOF), Fran Christensen (AOF), Pernille
Hald Olsen (Personalerepræsentant), Søren Møllnitz (Centerleder)
Afbud: Ebbe Brinkved (Kultur og Fritid) p.g.a ferie
Dagsorden
1. Valg af formand og næstformand jævnfør vedtægterne.
John T. Olsen valgt til formand og Asger Rasmussen valgt til næstformand
2. Planerne for renovering – status på disse
Kort opsamling af hovedpunkterne fra møde den 9. april 2013:
Der var støtte til de tanker og ideer der var fra de to arkitekter – det er dem som
fremad rettet fagligt vurderer farvevalg med videre i det videre forløb.
Der er taget udgangspunkt i farvesætning som forholder sig til bygningens alder og
den type aktiviteter der finder sted på stedet.
Ros til ideen med vinduer i dør partierne, og god ide at forfølge tanken om at
sandblæse glas i striber eller lignende.
God ide med nye skuffer i køkken ved siden af cafe – hvor al service fremadrettet
skal være.
Enkelt kommentarer:
De store foldedøre bør kunne låses.
Ændring af akustik – i lokale nr. 9 – så det kan være primærlokalet til sang med
videre
God ide med glas ud til gangen fra alle mødelokalerne.
Borde og stole forholder sig til at være lette og venlige overfor rengøring.
Der skal indtænkes brusearmatur ved opvaskevasken
El-stik så små kaffemaskiner flyttes til det lille køkken
Det skal overvejes at bibeholde begge komfurer.
Køleskabet flyttes til mellemgang

Så overordnet støtte til at det er den rigtige prioritering af anlægssummen på
800.000 kr.
Målsætningen er at vi kan indvie de ”nye” rammer den 1. september 2013.
Andre ønsker til fremtiden:
Indretning af parken med flere legemuligheder
Nye toiletter

3. Nyt fra Ledelsen
Kultur og Fritidsudvalget har dialog møde, hvor I er inviteret sammen med
mig – som del af Greve Idræts- og Fritidscenter
John deltager sammen med Søren – for Borgerhusets del af det samlede
Greve Idræts- og Fritidscenter.
- Der vil blive arbejdet med vision for stedet, herunder en fortsættelse af
renoveringsarbejdet der er i gang sat (gerne med årligt beløb i en årrække)
- midler fra central pulje til lydanlæg i alle de rum der kan lægges sammen.
Der er ansøgt om støtte til dette Hos Kultur & Fritid (Ebbe Brinkved følger op
på dette).
4. Budget 2014 – har vi anlægsønsker som skal sendes videre til budgetforløbet
Et årligt beløb til renovering i årene fremover vil være med til at sikre et
fortsat løft af Borgerhuset
5. Datoer for kommende møder
Dato afstemmes mellem John og Søren med baggrund i hvornår der er
høringsfrist på budget.

6. Eventuelt

Lyset udenfor huset – der er noget af lyset der lyser konstant
Trappen er i rigtig dårlig stand – det samlede brugerråd opfordrer til at det
sker meget snart
AV-udstyr: Det opgøres om der er brug for 2 fjernsyn, måske mere en en
projektor med videre. Vi kontakter aftenskolerne til en afklaring af behovet.
Det forventes at kunne være indeholdt i dette års budget.

