
Referat fra møde i Husrådet i Generationernes Hus 
den 27. september 2022 kl. 17.00-19.00 

 
Deltagere: Matias, Mogens, Helene, Marianne, Kristian, H-tilbuddet.  
Referent: Oksana. 

 
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er godkendt med 2 ekstra punkter under Eventuelt. 
 
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 2.8.22: Referatet er godkendt. Det er aftalt, at fremover skal 
referatet være klar senest ugen efter. 
 
3. Forslag om at etablere et bytterum i dagligstuen: Livet i GH bliver fulgt af et forskningsprojekt, der er 
et samarbejde ml. Nationalmuseet og Arkitektskolen i Aarhus. Projektet har særligt fokus på, hvordan 
fælleslokalerne bliver anvendt. Og for at skabe mere liv i dagligstuen, foreslår gruppen, at der etableres 
bytterum i lokalet (se vedhæftede). Anne Corlin fra Arkitektskolen præsenterede ideen på mødet. Da 
lokalet bliver brugt til aktiviteter med børn, fx Leg på plejehjem, og fungerer godt som et åbent 
rum/gennemgangslokale foran Handicaptilbuddets bofællesskab for sårbare unge, blev det besluttet ikke at 
udvide lokalets brug. Alternativt kan man overveje, om det er andre lokaler oppe i huset, som kan benyttes 
til projektet Genbrugsen, hvis bytterummet en dag skal flyttes ind i huset.  

 
4. Brugen af fælleskøkkener (se vedhæftede bilag):   
Husrådet nedsætter Fælleslokaleudvalg, bestående af beboere (repræsentant for Handicaptilbuddet er 
med). Udvalget skal arbejde med retningslinjerne for brug af fælleskøkkener o.a. fælleslokaler i huset og 
være aktiv med at holde styr på, at retningslinjerne bliver overholdt, inkl. at kontakte arrangøren om 
bookingen. Det vil sige, hvis udvalgsmedlemmet opdager, at lokalet ikke bliver brugt i henhold til 
retningslinjerne, har udvalgets medlem ret til at spørge fx om arrangøren har booket lokalet, påminde om 
retningslinjerne og evt. om eksisterende sanktioner for ikke at overholde retningslinjerne.  I den forbindelse 
kan Lokaleudvalget evt. oprette en MobilePay konto, som arrangøren indbetaler depositum på 1000 kr. 
Husets chef og beboergruppen bestemmer, om Huset beholder depositum, hvis retningslinjerne ikke 
overholdes.  
Derudover nedsættes der Arrangementsudvalg, som skal hjælpe med at vurdere, hvilke arrangementer der 
skal gives plads til i GH. 
Informationerne ang. brug af fælleskøkkenerne: 

 Videreformidles af Jobcenteret til MSBs beboere.  
 Videreformidles af Staben i nyhedsbrevet til beboerne. 
 Opdateres på GH-hjemmesiden.  
 GH Projektteamet kontaktes om rammer til fælleslokalerne, som skal hænges op i alle lokalerne. 

 
5. Forslag om, at referater af møder i Husrådet offentliggøres på hjemmesiden, så de er tilgængelige for 
alle beboere i huset. Offentliggørelse er i orden, hvis referenten anonymiserer alle navne i referatet. 
Særligt aftalt, at Handicaptilbuddets repræsentanter bliver benævnt med H-tilbuddet. 

 
6. Forslag om at etablere rygeskur i “Grejskuret”, der ligger ud mod kanalen på venstre side af bygningen, 
når man ser bygningen forfra. Forvaltningen er indforstået med denne løsning, for at imødekomme et 
ønske fra rygende beboere. I tilfælde af, at Husrådet bakker op, foretages en høring bl.a. beboerne for at 
sikre, at der ikke er omfattende indvendinger.  
Oprindeligt var Grejskuret tænkt til vandsportsudstyr, som kajakker osv. For nuværende er der ikke 
enstemmig opbakning i Husrådet til, at Grejskuret gøres til et rygeskur. Det er aftalt, at vi/GH Projektteam 



undersøger muligheden for at lave et overdækket sted til rygning, som fx ved Navitas. Alternativt er 
husrådet indstillet på, at cykelstativet rundt om hjørnet ved cafeen erstattes med et rygeområde.  

 
7. Status på etablering af Kunst og Udsmykningsudvalget og drøftelse af ramme for udvalgets virke jf. De 
principper for udsmykning, der blev drøftet på sidste møde i husrådet d. 2/8. 
Tre kandidater har meldt sig til udvalget: Lone, Birte og Frank. Derudover melder 3 af Husrådets 
medlemmer sig til udvalget: Mathias, Mogens og Helene. 
Husrådet har foreslået følgende rammer for kunstudstillinger: 

 STED: Den 1. opgave for Udvalget: at identificere de vægge, man kan bruge som udstillingsvægge. 
Ud over de offentlige arealer må man udstille i de små mødelokaler. 

 TID: Der gives plads til udstillinger op til et år.  
 INDHOLD: Kunst skal være mangfoldig, udfordrende, eksperimenterende, men vi ønsker ikke 

provokerende kunst. Udvalget må samtidig gerne have særlig opmærksomhed på beboernes 
kunstværker: fx billedkunst, fotografisk kunst, broderier, tryk o.a. Der skal derfor findes et sted i 
huset, allokeret kun til beboernes værker. 

 
8. Status på rengøring: 
- For at imødekomme beboernes ønske om at have mulighed for at gøre ekstra rent ifm. fx ens egne 
arrangementer i fælleslokalerne, etablerer vi et Beboerrengøringslokale på 2.sal, tæt på H-tilbuddets 
boliger. Huset stiller en fuldudstyret rengøringsvogn til rådighed for beboerne og sørger for løbende 
opfyldning. 
- Ifm. behovet for, at toiletterne/elevatorerne bliver rengjort nogle gange i weekenderne, orienterede 
Kristian om, at vi ikke ansætter nye tilkaldevikarer, men bruger det personale, vi har. 
 
9. Eventuelt: 
9.a: Forespørgsel om etablering af et Aktivitetsudvalg, som kunne hjælpe med at behandle henvendelser 
om aktiviteter i Multisalen. Vi annoncerer i kommende nyhedsbrev, at man må stille op til udvalget.  
9.b: Det har været uheldige episoder ifm. brug af udendørsarealer. Fx har en eller anden malet med 
spraymaling, og det er kommet på bordene. Mathias har lavet opslag til Facebook om, at det skal fjernes. Vi 
skal også fremover være OBS på udfordringen.  
9.c: Skal der indkøbes bordtennisbord til Huset, og stilles i fx Kupeen? Det er besluttet, at Mathias hører 
beboerne om det er nogle, som ønsker det. Og hvis ikke der er interesse, bliver det ikke købt. 
9.d: Marianne foreslår, at hvis beboerne skal tage sig af planterne på terrasserne, skal det etableres 
vandhaner, fx på den store terrasse tæt på ældrebofællesskab. Besluttet, at Marianne spørger 
Bygningsdriften om etableringen. 
9.e: Efter ønske fra Helene har vi lavet fast aftale om, at Staben printer fællesspisningssedler et par dage 
inden arrangementerne til Helene. 

 
 


