
Referat 

Brugerbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar kl. 11 – 12.30 

I Sundhedscentret Hvide Hus i Gentofte 

 

Tilstedeværende: M, V, O, D, T 

1. Velkomst v/M 

M byder velkommen. Dertil bringer han en hilsen til os fra Poul Nyrup-Rasmussen, ifbm at M mødte 

ham på en konference. M orienterer fra konferencen og sender materialet derfra videre til 

bestyrelsen. 

 

2. Valg af mødeleder. T er fast referent. 

O er mødeleder 

 

3. Godkendelse og eventuel oplæsning af referat fra 29. oktober 2020. 

M oplæser referat. Det kommenteres og godkendes. 

Vi har fået bevilget et pænt beløb, 4000 kr., til nyt billardbord fra den ansøgte fond. Bordet er 

blevet indkøbt og sat op. 

Der arbejdes videre med at lave udstilling. V og M arbejder videre med planlægningen og har grønt 

lys. Blot aftal med Hvide Hus hvordan det passer ind i hverdagen. 

 

4. Gensidig opdatering og nyt fra T, D, M og fra Hvide og Gule Hus’ bofællesskaber 

Corona’en fortsætter lidt endnu. Der er indmeldt interessetilkendegivelser ift. vacciner af 

medlemmer, beboere og medarbejdere. Vi afventer tilbagemelding om hvordan vaccinationsplanen 

eksekveres. 

Vi har heldigvis ikke haft Coronaen inden for vores døre hverken i botilbuddene og i 

Sundhedscenteret. Vi har været heldige og rigtige gode til at overholde det afstands- og 

hygiejneregler vi har. Det er altså godt gået! 

Der tales om at det er godt at dagtilbuddene er åbne, da det er frustrerende at alting ellers er 

lukket og man føler sig lidt isoleret. Det er så vigtigt at have adgang til spontane og naturlige 

fællesskaber som er drevet af lyst. 

 

Gule Hus fællesstue er blevet malet. Der er interesse for boligerne i Gule hus. 

Der afholdes fortsat husmøder. 

 

5. Madpolitik v./O 

O fortæller at han synes han at den er for restriktiv. Vi tager en drøftelse af Husets profil og 

medlemmernes meget forskellige ønsker. 

Det er vigtigt at praksis afspejler mad- og måltidspolitikkens retningslinjerne. 

Det anbefales at kostudvalget aktiveres, således at den kan blive klar til revision.  

Politikken skal alligevel revideres ift. de nye kostråd. O taler med F. 

 

 



6. Bestyrelsesarbejdet - se også punkt fire. 

 

Fondsansøgning: vedr. opdatering af træningslokale så spørges de der bruger træningsrummet. 

O, M og D sætter sig sammen og ser på ansøgningen. 

 

 

7. Fortsat tankeudveksling om Brugerbestyrelsens fremtidige arbejde: 

Arbejdsomgaver og målsætninger for Brugerbestyrelsen 

Hvordan styrker vi brugerbestyrelsen? 

Åbne os mod omverdenen 

Hvordan skal vi arbejde og inddrage resten af brugerne af Huset 

Forslag og idéer… 

 

A har andre områder han ønsker at fokuserer på. Derfor er han pt. passivt medlem af Husets 

brugerbestyrelse. 

M ønsker at minimere barriererne for at deltage i brugerbestyrelsen. 

T foreslår at der en eller flere fra ungetilbuddet der har lyst til at være repræsenteret med i 

brugerbestyrelsen. 

T fortæller at hvis brugerbestyrelsen har input til vores Facebook side, ville det være fint.  Det 

kunne være inspirerende artikler, viden/perspektiver om sundhed, mm. 

Vi kan ”motivere” til deltagelse i brugerbestyrelsen via Facebook og nyhedsmail til medlemmerne.  

Måske med fokus på indhold af brugerbestyrelsens opgaver og nogle gode eksempler på de 

resultater som er opnået gennem de seneste år i fysisk og digitalt format. Så kan medlemmerne 

tale sammen om det og måske skal god stemning omkring bestyrelsen. Daniel går videre med det.  

M foreslår at bestyrelsesrepræsentanter kan kontaktes mhp. information om indholdet i arbejdet.  

 

8. Mini-salonindslag om eksistentialismes syn på sindslidelser v/V 

Tak for et inspirerende indlæg med stof til eftertanke.  

Vi vedhæfter indlægget referatet. Dette lægges også på sofabordet.  

 

9. Fastsættelse af nye mødedatoer 

Meldes ud senere. 

 

10. Eventuelt 

 

 

Mail eller ring gerne til mig: Mobil:  

 

 

 


