
5. marts 2019 

 

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 25. februar 2019, kl. 17:00 – 19:00 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Brugerråd 

Wagn Jensen 

Bjarne Børgesen 

Martin Guldager 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Jørgen Ole Mortensen 

Kim Badawey 

Raja Shiraz Khan 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra Jacob Meincke, Thomas Brokmann(brugerråd)    

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  

3. Evaluering af møde med ØPU 

4. Status på Vejleåparkens repræsentanter 

5. Forretningsorden – hvis ændring godkendes også valg af 2 medlemmer af 

forretningsudvalg 

6. Kommunikationsstrategi, herunder bekræftelse af aftaler om informationer og 

kommunikation fra brugerrådet 

7. Status på opgaveliste (hvis der er tid) 

8. Eventuelt og næste møde 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referat fra mødet d. 19/2-19 godkendt.  

 



Ad 3. Evaluering af møde med ØPU 

Brugerrådet har skrevet et notat med brugerrådets input til byrådet ifm. evalueringen af IFA’s 

opgradering. Det blev drøftet, hvordan notatets indhold kan kommunikeres ud til brugerne. Det blev 

aftalt, at IK udarbejder et udkast til et nyhedsbrev på baggrund af brugerrådets notat.  

 

Ad 4. Status på Vejleåparkens repræsentanter 

Jacob Meincke har den 19/2-19 meddelt, at han af personlige årsager trækker sig som medlem af 

brugerrådet med øjeblikkelig virkning. Jacob var valgt ind som repræsentant for AAB 55. 

 

AAB 55’s bestyrelse har besluttet, at Raja Shiraz Khan skal erstatte Jacob Meincke i brugerrådet. 

Dermed vil det fremadrettet være Raja og Wagn, der er AAB 55’s repræsentanter i brugerrådet.  

 

 

Ad 5. Forretningsorden – hvis ændring godkendes også valg af 2 medlemmer af 

forretningsudvalg 

Forud for mødet var lavet udkast til en ny forretningsorden. Den nye forretningsorden blev 

godkendt med enkelte mindre rettelser.  

 

Følgende ting ændres ved implementering af den nye forretningsorden:  

- Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af 4 medlemmer (formand, næstformand og 2 

menige medlemmer af brugerrådet).  

 

- Brugerrådet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede.  

 

- Dagsorden sendes til brugerrådet senest 7 dage før et møde 

 

- Ny standarddagsorden:  
Dagsordenen omfatter almindeligvis (* mærkede punkter er dog obligatoriske): 

 Godkendelse af dagsorden * 

 Referatet fra foregående møde * 

 Nyt fra administrationen 

 Status på drift og opfølgning 

 Nyt fra ØPU/byråd 

 Nyt fra forretningsudvalget/formandskabet 

 Nyt fra arbejdsgrupper 

 Nyt om informationsaktiviteter 

 Udestående opgaveliste  

 Eventuelt * 

 Kommunikation om dagens møde 

 Næste møde/mødeplan * 

 

Preben og Martin blev valgt til forretningsudvalget.  

 

 

Ad 6. Kommunikationsstrategi, herunder bekræftelse af aftaler om informationer og 

kommunikation fra brugerrådet 



Det blev aftalt, at Preben udarbejder en kommunikationsstrategi for brugerrådet. Preben sender 

strategien rundt, når han har et udkast klar. Preben arbejder sideløbende videre på historier til et 

fremtidigt nyhedsbrev. 

 

Endvidere blev aftalen om, at brugerrådet, herunder formanden, kun udtaler sig efter forudgående 

aftale bekræftet. 

 

 

Ad 7. Status på opgaveliste 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

Ad 8. Eventuelt og næste møde 

Aftalt, at hvis FDA ikke kan deltage til mødet d. 19/3, drøftes opgavelisten og fremtidigt 

samarbejde med Kabelplus.  

 

 

 

 

 

 

 


