Foreningscentret Pedersholm
Brugerrådet
Roskildevej 161
3600 Frederikssund

Stenløse den 26.7.2020
Som bekendt blev vores stormøde for 2019, aflyst på grund af den Covid-19 nedlukning der blev iværksat i
marts måned.
Covid-19 og øvrige aktiviteter betyder at der er nok at lave i brugerrådet, og i brugerrådet er der flertal
for at ”springe” stormødet for 2019 helt over og i stedet holde et større i 2021 som kommer til at dække
årene 2019 og 2020.
Et kort indblik i aktiviteterne i 2019:
Projekter:

Køkken opgang E er renoveret med nye skabe oma.
Nye skillevægge i herrernes baderum.
Serviceret AED (Hjertestarter)
Nye kaffemaskiner køkken E og D.
Service på kaffemaskine salen
Armstøtter på alle toiletter
Nye lysarmaturer i salen
Nye døre i depotrum i salen, så borde og stole er lettere at få ud
Derudover har der i brugerrådet været stor aktivitet omkring etablering af Stolelift i opgang A, således at
adgangen for gangbesværede til soldaterstue og sal lettes. Vi er kommet i konflikt med brandmyndigheder
og fredningsdetaljer og er således blevet sat i stå. Opgaven (og økonomien) og dens eventuelle løsning er
udskudt til 2020 eller 2021.
Alle i brugerrådet yder en god indsats, og vi har fordelt opgaverne efter tid og energi.
Medlemmer af brugerrådet.
Medlemmerne af brugerrådet fortsætter, med undtagelse af Kurt Terkelsen som ikke genopstiller.
Brugerrådet er herefter
Joakim Soya (EDR)
Jørgen Aagaard (Garder)
Kaj Clausen (Forsvarsbrødrene)
Jens Christenden (Ældresagen)
Bjarne Mandrup (fotp)
Vivi Helver
(Tempo)
Vakan
Flemming Bjaler (CK Viking)

- Konstitueret Formand, rengøring og WEB
- Ansvarlig for nøgler mm.
– Konstitueret som sekretær
- Økonomi og Projekter
- Projekter, Kontakt til visevært
- Rengøring (oprindeligt suppleant nu indtrådt i brugerrådet)
- (forebeholdt til aftenskoler mm.)
- (suppleant) Projekter, Rengøring

Tak til Kurt for rigtig mange års deltagelse i brugerrådet.

Et indblik i aktiviteterne i 2020
Projekter

Ny radiator på Toilet opgang D og E
Omlægning af lås på toilet i kælderen, så alle nøgler kan anvendes
Lakering af gulv i salen
Nye skabe i kopirum
Ny opvaskemaskine salen
Projektor samt lærred 2 lokaler
I forbindelse med EU direktiv om tilgængelighed (oplæsning mm) af offentlige hjemmmesider er vi
blevet nødsaget til at nedlægge pedersholm.info og flytte informationerne ind på kommunens
server, dette vil blive gennemført I løbet af efteråret.

På Brugerrådets vegne
Joakim, Formand

