
Referat fra Brugermøde mandag den 9. marts 2020 
Ordstyrer: Ejgil 

Referent: Inge 

Mødet startede med sangen: Lykken er ikke gods eller guld. 

Derefter udtrykte Leif stor tak til Kaj for hans måde at styre 
Generalforsamlingen på, hvorefter han præsenterede den nye bestyrelse 
med spørgsmålet og hvad vil vi? 

Leif ønsker en rigtig god dialog og derfor vil han besøge div. Hold her i 
huset for at opleve, hvad der foregår og for at få en snak og evt. motivere 
til deltagelse i Brugermøderne. Det vil i hovedtræk være mit arbejde selv 
om alt i hovedtræk virker perfekt. 

Yvonne fortalte om kulturturen til Bakken, at der vil være opsamling den 
2. juni ved Helsinge Hallens parkeringsplads, det er en støttekoncert til 
Tisvilde Højskole, og der bliver serveret en god platte og ½ l øl samt 
underholdning til en pris kr. 378. Vi har bordene hele dagen, der er 50 
pladser og de er i år placeret på en lille forhøjning og med udsigt til 
skoven. Til efteråret vil der komme en heldags bustur til Rønnede. 
Herudover vil der være en tur til en fuglepark, hvilket der vil komme mere 
om senere. Her i huset vil der komme en fortælling om Godhavn.  Leif 
mente, at vi godt kan få René fra Græsted Kro til at fortælle om revy. Den 
17. marts kommer der10 til frokost på besøg fra Birkerød, hvor vi kan vise 
dem rundt i huset samt vise dem togbanen her og i Helsingegården, som de 
er meget interesseret i at se. 

Derefter fik Flemming ordet om et nyt projekt (plantebyttedag). Han 
fortalte at tanken med det er, at give gl. haveejere mulighed for at bytte 
plantestiklinger med andre planteejere indbyrdes, hvilket kan give 
fornyelse i de forskellige haver, og da huset har anskaffet sig et telt der kan 
stilles op i haven, kunne det foregå der på nogle opstillede borde. 



Stine og Birgitte fortalte om sjove historier og en revy de har lyst til at 
lave, de spurgte om nogen kan tænke sig at være med enten foran på 
scenen eller bagved, de vil være velkommen, Kor efterlyses. 

Lis fik ordet og hun fortalte om ”Corona” og de forholdsregler som vask 
ofte hænder og at der flere steder i huset er opsat håndsprit, som hun 
udtrykte stort ønske om at alle vil benytte flittigt. Hun nævnte også at man 
helst ikke skal give håndtryk eller kramme. Der er 3 hold som har valgt at 
holde pause en tid p.g.a. risikoen bl.a. Seniordans. Det er selvfølgelig op til 
hver enkelt, hellere blive hjemme, hvis man ikke en dag er helt frisk. Huset 
gør hvad de kan for at forebygge. Dørhåndtag, trappegelænder sprittes 
dagligt. 

Lis nævnte videre at vi har fået nye borde med hjul under, dejligt alle kan 
hjælpe nu. 

Leif sluttede med at spørge de forskellige hold om der var noget de 
ønskede at bemærke. Birgitte er glad for bagekøkkenet, det kører godt. 
Malerholdet nyder at være her og alle har det godt. Spis sammen har en 
opgave på onsdag at finde madplaner til det næste ½ år, som Fie derefter 
vil registrere. Lisbeth udenfor hold vil gerne have besøg af Leif. 

Herefter blev der serveret kaffe og kage, hvorefter der var et lille foredrag 
om digitale efterladenskaber som Elmer fra IT gruppen holdt.  Det var en 
lille udvidelse af hvad der står skrevet i marts programmet om emnet. 

Herefter sluttede mødet med en sang. 

 

 

 


