
Referat fra Brugermøde mandag den 20. januar 2020 
Ordstyrer:  Ejgil 

Referent: Inge 

Mødet startede med sangen: ”Lykken er ikke gods eller guld” hvorefter ordet gik til Lis.  

Lis viste en ny formular som Kommunen forlanger skal udfyldes af alle medlemmer/brugere, 
der er eller ønsker at blive medlem af Gribskov Seniorcenter. Efter udfyldelse vil den blive 
låst inde i pengeskabet, og i Kommunen vil den blive opbevaret i et aflåst skab og makuleret 
efter brug. Den skal afleveres senest den 16.02.2020 som er dagen før Generalforsamlingen 

Der vil være opstillet en planche udfor Lis kontor, hvor interesserede i at blive medlem af 
Brugerrådet., kan skrive sig på. Sidste dag for tilmelding er 17. februar 2020 på 
Generalforsamlingen. 

Skriftlige forslag til Brugerrådet skal ligge 8 dage inden Brugermødet, i kassen der hænger 
på gangen. 

Lis beklagede besværet med det nye skema som Kommunen har pålagt os, BS opkrævning 
kræver cpr.nr. samt bankkonto nr.  og der var lidt tid til at udarbejde det bedre. Der er rigtig 
mange, der indtil nu har indleveret skemaet udfyldt.  Man kan betale via Betalingsservice, 
eller bede om en faktura tilsendt i e-boks, som man selv kan betale. 

Der bliver først opkrævet til marts, og medlemskortet udleveres hurtigt efter. Alle betaler 
lige, også de frivillige. 

Man er velkommen til at komme og høre nærmere om huset, med rundvisning m.m. Det 
kræver man bor I Kommunen. Lis forklarede, at hvis man er medlem og er kommet her og 
flytter til en anden kommune er det stadig muligt at komme her. 

Er der betingelser for at komme i Brugerrådet? Leif læser op, og alle kan stille op til Rådet, 
hvor de 3 med flest stemmer kan komme ind.  

Derefter blev der serveret kaffe og kage hvorefter Cathrine Guldberg blev præsenteret, hun 
fortalte at hun har brækket ryggen ved skiløb og derfor nu sidder i kørestol, blev fløjet fra 
Schweiz til Hornbæk efter 10 dage. Måtte opgive sin sygeplejegerning og fik kontorjob. 
Uddannede sig til Psyko-instruktør og sagde at motion er meget vigtig for at blive 
selvhjulpen. Cathrine demonstrerede flere gode øvelser bl.a. sjippetov, som bør bruges hver 
dag, da det giver gode armbevægelser. 
Hun var meget inspirerende, centret indkøbte 2 sæt sjippetov til brug på gymnastikholdene 
eller til andre der er interesserede. 
 
Herefter sluttede mødet. 
 

 


