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Referat af Generalforsamling  
i Aktivitetscenteret 

5-10-2021 kl. 10.00-11.00  
 

Brugerrådets næstformand Lotte bød velkommen til Generalforsamlingen og 

takkede for det fine fremmøde. Der var fremmødt i alt 45 til generalforsamlingen. 

Bent Aarrebo Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent af generalforsamlingen. 

Bent overtog herefter mødestyringen. 

 Bent orienterede om at som varslet i Aktivisen af d. 27.8.2021 og på 

facebook/hjemmeside/opslagstavle afholdes generalforsamlingen 5.10.2021. 

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt i henhold til brugerrådets vedtægter. 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 

Bent Aarrebo Pedersen blev valgt som dirigent 

Liselotte og Ulla blev valgt som stemmetællere 

Betina blev valgt som referent 

Der var afbud fra formand Steen Guldager, grundet sygdom.  

 

2. Formandskabets beretning 

Næstformand Lise Lotte aflagde beretning, på vegne af Brugerrådet 

Velkommen til generalforsamlingen, her i Aktivitetscenteret. Dejligt at se jeres 

fremmøde. 

Det har været en omskifteligt tid for os alle i Aktivitetscenteret, med Corona 

nedlukninger af to omgange og en masse forskellige retningslinjer, vi har været 

underlagt. Mange ting har skulle gøres på nye og uvante måder. Også brugerrådet 

har skulle omstille sig. Vi lykkedes med at afholde brugerrådsmøder digitalt og 

selvom det ikke var optimalt var det at foretrække, så vi stadig kunne være 

orienteret om retningslinjer. Vi gav også input, da genåbningsplanerne blev lavet. 

Pga. nedlukningerne har cafeen ikke haft den normale omsætning, så nu hvor vi kan 

holde fester igen, er det glædeligt at opleve, hvordan husets brugere støtter op om 

festerne, så vi får lidt omsætning ind af denne vej også. 
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Som I sikkert har læst i avisen, så skal vi udvides, så vi kan tilbyde nogle bedre 

værksteder. Vi ved endnu ikke, hvordan det hele ender med hensyn til danseskole 

bygningen men afventer den endelige politiske beslutning. 

Det er meget trist, at keramikken er lukket ned. Vi afsøger sammen med personalet 

forskellige muligheder for at finde en overgangsløsning, indtil de nye værksteder 

står klar. 

Vi har også fået vores blad igen. De fleste af jer har forhåbentligt fået en udgave af 

Aktivisen – dette blad vil udkomme 4 gange årligt og vil vise nogle af alle de 

forskellige ting, der foregår i Aktivitetscenteret eller bliver planlagt herfra. 

Brugerrådet har også besluttet, at vi vil styrke kontakten mellem holdledere og 

brugerråd, og vil derfor invitere holdlederne ind til fællesmøder to gange årligt – vi 

planlægger at holde det første fællesmøde i november og håber snart at kunne 

sende dato ud. 

Sidst men ikke mindst håber vi, at I også støtter op om den kommende julefest, hvor 

vi skal hygge og høre god musik. Nu vil jeg overlade ordet til centerets leder, som vil 

give en kort orientering om centerets samlede drift. 

3. Orientering om Aktivitetscenterets drift ved Betina 

Coronanedlukning 

Der har grundet Corona ikke været afholdt generalforsamling i 2020. 

Aktivitetscenteret lukkede ned ligesom resten af Danmark d. 16. marts 2020 og var 

lukket ned knap tre måneder. Personalet var i den periode udsendt i nødberedskab 

og hjalp blandt andet til på kommunens plejecentre, ligesom resten af deres 

kollegaer i Hvidovre Kommune. Juni 2020 fik Aktivitetscenteret lov at åbne gradvis 

og startede på en faseopdelt genåbning, hvor der var fokus på afstandsregler, 

forsamlingsregler og hygiejne etikette. Det var en udfordrende tid, da mange af 

retningslinjerne ændrede sig hurtigt. Ved anden nedlukning fik enkelte tilbud lov at 

være åbne, da de var kategoriseret som kritiske funktioner, fx daghøjskolen for 

demente samt Oasen. Ved anden genåbning i foråret 2021 var der stadig 

restriktioner, og nu blev coronapas også indført. Dette varede til sommeren 2021, 

hvor de sidste restriktioner blev udfaset. Under nedlukningerne er det lykkedes 

brugerrådet at etablere sig online, så der har været afholdt digitale 

brugerrådsmøder. Det er ligeledes glædeligt, at der ikke har været nogle 

smitteudbrud i Aktivitetscenteret, en kæmpe stor tak til alle holdledere og brugere 
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for at støtte op om huset, og for at alle hver isæt tog et personligt ansvar for at 

hjælpe med at følge de retningslinjer, som vi skulle følge for at kunne holde åbent.  

Cafeen 

Corona har på mange måder præget driften, både gennem nedlukninger og 

restriktioner, men det har også medført en faldende indtjening i cafeen, da der ikke 

har været åbent ligesom der heller ikke har været afholdt fester i huset. Det er 

derfor glædeligt at opleve en stor opbakning til Brugerrådets første fester, efter 

Coronaperioden, da opbakning til festerne og derigennem cafeen skal være med at 

vende underskuddet. Vi forsøger også at tiltrække en masse nye brugere, gennem 

forskellige arrangementer, så vi kan få flere i huset, flere aktiviteter og flere på hold, 

og flere til at bruge cafeen. 

Det er meget vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden med at tage godt, når vi 

ser nye og ukendte ansigter i huset, da vi gerne skal tiltrække endnu flere seniorer. 

Ligeså er det vigtigt, at man på de forskellige hold byder godt velkommen til nye 

deltagere, da vi gerne skal vokse i antal, og det gør man bedst ved at få nyankomne 

til at føle sig godt tilpas og velkommen i huset. Tak fordi I alle hjælper med dette. 

Der er siden sidste generalforsamling også indført klippekort i cafeen, efter ønske 

fra Brugerrådet, de er blevet taget vel imod – der kan købes klippekort til varm mad, 

smørrebrød og kaffe. 

Tekniske installationer etc. 

I den mere tekniske afdeling er der udskiftet varmeanlæg i huset, så husets 

varmestyring foretages fra centralt hold. Der er også udskiftet ventilationsanlæg i 

gymnastiksalen. Senest er der i fredags blevet lavet nyt emfang i køkkenet. Der har 

været tilsyn i kælderen, hvilket har medført, at keramikholdet og glasholdet er 

blevet lukket ned, da man ikke må have ophold i ydre kælder, ligesom keramikovnen 

desværre heller ikke må tændes med den nuværende placering. Det er meget 

beklageligt. Der søges efter en mulighed for, at holdene kan få lov at brænde deres 

værker lokalt. Hvis nogle har kendskab til lokale keramikovne, som man kan låne til 

brændinger, hører vi det gerne i Aktivitetscenteret. 

Havegruppen 

En trofast brugergruppe i huset, daghøjskoledeltagerne, har sammen med en anden 

gruppe af husets brugere startet et haveprojekt, hvor der dyrkes forskellige afgrøder 

i højbede, ligesom man forsøger at understøtte tankerne om det vilde Hvidovre ved 

at lave insektvenlige tiltag. Der er også blevet dyrket kartofler i tang i baghaven. Der 
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er ønske om, at den grønne profil styrkes mere. Der er plads til flere i havegruppen. 

Hvis du eller nogen du kender, har lyst til at være med i haven, så kontakt 

aktivitetsmedarbejderne. 

Aktivitetscenterets udvidelse 

Der er i sidste uge indgået budgetforlig, hvorfra jeg vil fremhæve to beslutninger. 

Den ene handler om udvidelse af Aktivitetscenteret, hvor der i budgetaftalen er 

afsat knap 15 mio. til en udvidelse af Aktivitetscenteret på i alt 200 kvm. Udvidelsen 

skal omfatte, at værkstederne i kælderen løftes op i stueplan, at Ældrerådet får 

kontor, gymnastiksalen udvides. Der skabes nogle mindre grupperum, til de kreative 

aktiviteter, der er generet af støjgener i riddersalene. Jeg glæder mig rigtig meget til, 

sammen med Brugerrådet, at være med i denne proces, og få lavet nogle kloge 

kvadratmeter, som understøtter den forsatte multianvendelse af lokalerne, så alle 

vores gode aktiviteter kan vokse endnu mere, her i huset. 

Den anden ting, jeg hæfter mig ved i budgetaftalen er, at der kommer en Servicebus 

i Hvidovre, som efter sigende også får et stoppested her ved Aktivitetscenteret. Jeg 

kender ikke til detaljerne i projektet, men finder det rigtig glædeligt, da en sådan 

servicebus vil give flere mulighed for at kunne komme forbi vores dejlige hus. 

Nyt blad 

Sidst men ikke mindst vil jeg til slut fremhæve, at vi endelig har fået et fælles blad 

igen, da Helge har meldt sig på banen som redaktør. Bladet vil løbende fortælle om 

de forskellige hold og om forskellige arrangementer i centeret. Det er planen at det 

skal udkomme fire gange årligt, og det kan hentes gratis i centeret. Bladet er blevet 

taget særdeles godt i mod, vi har pt. trykt og uddelt næsten 400 eksemplarer. En 

stor tak til Helge og resten af redaktørgruppen 

Spørgsmål til beretningen: 

Der blev spurgt ind til brug af minibussen Tøffe. Betina orienterede om, at 

minibussen er til fri afbenyttelse for husets brugere. Hvis man ønsker at booke 

bussen, kan man kontakte Kate, der har bussens kalender.  

Den er pt. udlånt fast to formiddage om ugen, men ellers er den tilgængelig til udlån 

for de der ønsker at lave ture for husets brugere. Ønsker man en fast køredag, hvor 

man vil lave ture, kan bussen bookes på lige fod som med fx salene i huset, ligesom 

bussen fx pt. er booket fast til en gruppe mandage og torsdage formiddage. 
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Alle kan låne bussen til ture, der er åbne for husets brugere. Bussen kan ikke lånes til 

private formål. 

Det er glædeligt, at der er en busgruppe under opstart, som vil søge fondsmidler og 

lave ture for husets brugere. 

Der blev spurgt ind til Brugerrådets indflydelse i huset og om brugerrådet har 

indflydelse på økonomien, hvis fx et hold har nogle særlige ønsker til udstyr. 

Betina orienterede sammen med brugerrådets næstformand Lotte om at 

Brugerrådet drøfter alle henvendelser på deres møder. Brugerrådet har eget 

budget, som de prioriteter til fester og arrangementer.  

I forhold til ønsker fra holdledere kan man kontakte aktivitetsmedarbejderne Kate 

og Kimie, der har en lille pulje til indkøb af mindre udstyr til holdene.  

Har man større ønsker, kan man skrive til brugerrådet, der vil drøfte ønsket, og se 

om der kan ansøges en relevant pulje i kommunen, ligesom da huset fik ny 

keramikovn. 

Brugerrådet har en postkasse, hvori man kan skrive til brugerrådet. Det er vigtigt, at 

man husker at underskrive en henvendelse, da brugerrådet gerne vil kunne vende 

tilbage til afsender med svar. Henvendelser uden afsender behandles ikke i 

brugerrådet. 

Brugerrådet inddrages derudover i husets udvikling, hvorfor det er vigtigt, at der 

bliver en tættere kontakt mellem brugerråd og holdledere, så brugerrådet har 

fingeren på pulsen, i forhold til, hvad der rører sig på holdene.  

 

4. Valg til Brugerrådet: 

Der vælges to brugerrådsmedlemmer hvert år.  

Valgperioden er to år. Suppleanter er på valg hvert år. 

Ældrerådets repræsentanter er valgt for en fireårig periode. 

Dirigent Bent ledte valg af rådsmedlemmer 

Leder Betina E. Rasmussen ledte valg af suppleanter, da Bent var opstillet. 

 

På valg i 2021: 

Brugerrådsmedlem Ingrid Kjærsgaard Jensen er på valg og ønsker genvalg 

Brugerrådsmedlem Marianne Sussi Elleby er på valg og ønsker genvalg 
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Valghandling 2021: 

Brugerrådsmedlem Ingrid Kjærsgaard Jensen blev genvalgt ved fredsvalg 

Brugerrådsmedlem Marianne Sussi Elleby blev genvalgt ved fredsvalg 

Tillykke med valget! 

 

Suppleanter på valg i 2021: 

1. suppleant Kirsten Petersen ønsker genvalg 

2. suppleant Bente Rasmussen ønsker genvalg 

3. suppleant Bent Aarrebo Pedersen stiller op til 3. suppleantposten 

 

Suppleantvalghandling 2021: 

Kirsten Petersen blev valgt som 1. suppleant ved fredsvalg 

Bente Rasmussen blev valgt som 2. suppleant ved fredsvalg 

Bent Aarrebo Pedersen blev valgt som 3. suppleant ved fredsvalg 

Tillykke med valget! 

 

På valg i 2022: 

Brugerrådsmedlem Steen Guldager Andersen er på valg i 2022 

Brugerrådsmedlem Lise-Lotte Dørge er på valg i 2022 

 

Brugerrådet konstituerer sig på rådsmøde 1. november 2021 kl. 9.00 
 

5. Evt. 

Gymnastikholdene 

Der var en drøftelse af ønske om at få en uddannet instruktør tilbage på 

gymnastikholdene, som der var tidligere. 

Huset er et brugerdrevet hus, hvor brugerne selv skal køre aktiviteterne. Der 

er ikke personaleressourcer til at stille uddannet Instruktør til rådighed, men 

det er muligt for de forskellige holdledere at få vejledning og sparring fra 

personalet i forhold til træningsprogrammer. Der blev ligeledes stillet forslag 

om, at de frivillige holdledere kunne blive tilbudt kursus, så de bliver klædt 

bedre på til at lede gymnastikholdene. Har man sådan et ønske, som 

holdleder, kan man henvende sig til aktivitetsmedarbejderne, så samler vi en 

gruppe og ser på mulighederne for noget kursus. 

 

Cafeen 
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Det blev nævnt, at der oftere er udsolgt for varm mad kl. 12.00. Det er 

glædeligt, at der kommer flere i huset og støtter op om cafeen, og køkkenet 

forsøger at forudse behovet, men der har været dage, hvor der hurtigt 

udsolgt. Der er stadig mulighed for at bliver hjælper i køkkenet, her får man 

en stor kontaktflade, da køkkenet/cafeen er huset hjerte. 

 

Kontakt Maibritt i køkkenet, hvis du har lyst til at give en hånd med, det vil 

blive modtaget med glæde. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.05 

 

Tak til Bent for at lede os sikkert gennem generalforsamlingens dagsorden. 
 

 


