Stormøde Foreningscenter Pedersholm 2019
Brugerrådets beretning.
Det har været et meget travlt år. For at får et overblik har jeg gennemgået emails vedrørende 2018.
Den overvejende del er fredelige og handler om bookningansøgninger, kasseafstemninger, møder osv.
men hver periode har ”sidetoner” som er nævnt.
Marts-April-Maj : 85 emails, nogle meddelser om sessonplanlægning mm.
Juni-Juli-August : 91 emails, nogle klager og opfølgning på rengøring – nu med billeder.
September
: 45 emails, også om ”Drifsbesparelser”.
Oktober
: 75 emails, specialtema i oktober var skraldespanden.
Nov-Dec-Jan : 168 emails, Handikapforbedringer – det er ikke bare lige….
Februar
: 59 emails, Kopiafgif, Stormøde og sessonbookning
Marts
: 40 emails, sessonbookning og stormøde
Ialt 563 emails på et år, hertl ssal llgges telefonsamtaler.
Der er også nogle af disse emails der ikke rare.
5 gange er anlægget i salen blevet afrudt, så eferfølgende brugere ikke kan fnde ud af det.
4 gange har emnet været EGON, deciderede fejl eller mistlpasning mellem pedersholm og systemet.
13 gange har emnet været mangelfuld rengøring.
1 gang har en forening brugt et lokale uden bookning, hvor afenskole havde booket
1 gang har vi konsateret ”hærværk” - altså når noget går i stykker og vi ikke får det at hvordan det er sket.
5 gange har viseværten ikke færdigjort en opgave.
2 gange har der manglet papir tl kopimaskinen.
Handikapforbedringer.
Der har i 2018 været fokus på at få iværksat handikapforbedringer, og vi har udarbejdet en ”rapport” efer
en gennemgang med dansk handikapforbund. Rapporten beskriver de tltag der er nødvendige for at forøge
fremkommelighed og brugbarhed af Pedersholm, men vi kom for sent i gang.
Vi har fået sat armstøter på tre toileter – i opgang A udfor S75, i opgang B bag salen og i opgang E.
I opgang E har vi endvidere fået lagt nyt gulv, således at der er under 2,5 cm dørtrin.
Vi arbejder på at få trappelif i opgang A fra indgangen op tl salen og videre op tl ”soldaterstuen”. Her er vi
løbet ind i et problem, idet trappen er 7 cm for smal, derfor kræver brandmyndighederne at der laves en
”redningsåbning” i ”soldaterstuen”. Dvs. det skal laves et trappetårn fra 1. salen ned tl jorden. Den opgave
arbejdes der på i øjeblikket – om den kan gennemføres eller vi må fnde en andel løsning vides på
nuværende tdspunkt ikke.
Der er kommet en ny forening : radioklubben tempo i lokale 1.23 trsdag afen.
Der er løbende blevet lavet bygningsvedligehold – vinduer, tagrender osv.

Drifsbesparelser
I September måned nedkom kommunen med et sparekatalog, som blandt mange andre forslag havde at
”fjerne drifsbudgetet på Pedersholm” - en besparelse der efektvt ville lukke Foreningscentret. I den
forbindelse skrev brugerrådet et høringssvar, og det var der også fere andre der gjorde på vegne af
Pedersholm – tak for det. Heldigvis endte budgetorhandlingerne med at vi har bevaret vores budget.
Kommunen er gået i gang med at fnde områder hvor omkostningerne kan begrænses eller i et eller andet
omfang kan blive dækket af brugerbetaling. Det betyder at vi kommer tl at betale for tng man normalt skal
betale for, det bliver mere retærdigt – og samtdig betyder det vel at skaten i Frederikssund, ikke stger på
grund af et stgende aktvitets niveau i kultur og fritd.
Det første område der er blevt ”ramt” er kopiering, hvor det har vist sig at Pedersholm var billigere –
”kostede grats” – end alle andre i kommunen.
For at kunne kopiere på den nye maskine skal man have en kode, og forbruget vil en gang årligt blive
afregnet fra kommunen med foreningen. Husk at anmode brugerrådet om en kode – før i får brug for at
kopiere.
Meget blev ikke nået i 2018 Vi har anskafet en opgradering af netværksadgangen, men den er ikke blevet tlslutet endnu.
Hjemmesiden er blevet forsømt og den trænger en gennemgribende opgradering og opdatering, eller skal
vi hellere være på facebook ?
Rapo’en i gården er i skidt forfatning – vi er ved at undersøge om det egentlig bedst kan betale sig at
nedlægge den, og få fere P-Pladser og færre vandproblemer.
Værkstedet har ikke haf fremdrif.
Henstllinger og informaton
Det kræver handikapskilt for at parkere på centrets handikap parkeringspladser. Der er lige etableret 2 nye
handikap parkeringspladser på grus parkeringen ved sten rundt om bygningen - de er tydeligt markeret
med skilte.
De to handikap pladser i gården er i øjeblikket begge helt nede ved Roskildevej; men de vil i løbet af 2019
blive fytet hen foran indgang A – det er der fere brugere, der har ønsket.
Vi har fra radioamatørerne (EDR) og brugere, fået besked om at fere bilmærker (bla. Audi, Skoda og VW),
har problemer med at bruge de elektroniske låse på Pedersholm. Dete skyldes at nøglerne arbejder på de
samme frekvenser som EDR bruger. Begge anvendelser er i overensstemmelse med bestemmelserne – EDR
anbefaler at man hvis man har problemer med billåsene at man går tæt på bilen (nogle gange er der en
lampe der blinker hvor antennen sidder) og prøver igen. Alternatvt skal man henvende sig tl
bilforhandleren og få bil og nøgle fytet i frekvens – eller få vejledning i hvordan man gør, når problemet
opstår. EDR vil gerne være behjælpelig med dokumentaton mm., EDR har foranlediget at en Skoda
forhandler i Holstebro er gået tl importøren.
Gør rent efer jeres fester, det er ikke rengøringen som drysser ristede løg på gulvet i salen.
Hvis skraldespanden er fuld, er det stadig jeres skrald – tag det med hjem.
Hvis noget går i stykker, skriv tl brugerrådet - de næste brugere kommer tl at mangle det.

Hvad bringer 2019.
Vi får aflaring på trapplif i opgang i opgang A, og måske får vi startet på ”projekt elevator tl lokale 1.23”
Vi har fere foreninger på vej ind, keramik på sigt og ”Frederikssund Goblineers” snart - den sidste er alene
unge mennesker. Begge foreninger regner vi med kan placeres ind i den gamle bolig.
Værkstedet skal sætes i gang, og vi indkalder tl et møde i løbet af april hvor vi får nedsat en
arbejdsgruppe.
Vi overvejer at lave grusparkeringen ”ensretet” - så samtdig ind og udkørsel ikke sæter sig fast i Allén
Men mon ikke i har nogle ønsker og mon ikke email mængden bliver den samme i 2019.
På brugerrådets vegne
Joakim Soya
Formand for brugerrådet.

