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Beretning fra Aktivitetsrådet for Fælleshuset Trehøje 2018 

 

Aktivitetsrådet blev valgt på Beboermødet d. 29.10 2017. 

Aktivitetsrådets opgave: (uddrag taget fra Driftsaftalen for Fælleshuset Trehøje/afd.224) 

 Aktivitetsrådet har til opgave at koordinere, og igangsætte beboeraktiviteter i fælleshuset. 

 Aktivitetsrådet har fuld beføjelse til at igangsætte og støtte alle slags aktiviteter i fælleshuset, så 

længe de retter sig efter retningslinjerne. 

 Aktivitetsrådet har fuld råderet over det fastlagte rådighedsbeløb. 

Der har været lidt udskiftning i rådet hen over året. I dag består Aktivitetsrådet af Lise Charlotte Sørensen 

fra Sneglehøj, Rehne Breum, Belinda Kolind og Michelle Bengtson fra Horsehøj og Karen Marie Larsen fra 

Sneglebo. Hvor Belinda er formand og Karen Marie er kasserer. 

Belinda fra Aktivitetsrådet har deltaget på kurser igennem BOSJ. Bl.a. Konference for beboervalgte, Engagér 

beboerne - brug mulighederne på hjemmesiden bosj.dk og Konfliktmægling og beboerklager.  

Vi har holdt mere end 10 møder i Aktivitetsrådet. Vi har deltaget på møder med Fælleshuset Trehøje 

bestyrelsen.  Og vi har holdt møder med Jakob Murning, som er udviklingskonsulent hos BOSJ. Han hjælper 

og vejleder os i vores arbejde.  

Der er indtil videre afholdt følgende aktiviteter: 

 Fastelavn 11.2.18 med deltagelse af 31 børn og 31 voksne 

 Yoga, 3 tirsdage, hvor der kom ml. 3-6 personer. 

 Danmark Spiser Sammen, ved Cafe Smil, med 2 fra Cafe Smil og 5 frivillige og 30 spisende beboere 

 ”Fri leg” for alle børn i alle afd. har kørt hver onsdag, indtil sommerferien. Sommerferie pause. Er 

startet op igen på skiftende ugedage. Hvor der kommer mellem 8-20 børn. 

 Foredrag med Vibe Bendix d.31.1.18 om EFT også kaldt Tapping, en smerte lindrings metode. 

 Dans ” De 5 Rytmer” hver anden onsdag, med start 4.4.18 og der danses forsat i lige uger. 

 Loppemarked 11.3.18 og 23.9 18. 

 Sommerfrokostfest 24.8 med 6 børn og 10 voksne 

 Håndarbejdscafé som startede her 12.9.18, hvor der første gang kom ca. 12 

 

Her d. 18.9.18 fik vi en dejlig nyhed, vi har fået 21.770 kr. fra Nordea-Fonden, som er søgt til forskellige 

legeredskaber og motionsredskaber. Pengene er øremærket til de ting som vi har ansøgt om. Der bliver 

holdt et arrangement tirsdag d. 30.10 ml. kl. 16-18, hvor vi får overrakt checken. BOSJ’s presseansvarlige og 

Roskilde Avis vil komme og dække overrækkelsen. 

Der er allerede flere arrangementer i støbeskeen: 

Julehygge-komsammen, mere fri leg, dans og Fastelavn. 

Vi i Aktivitetsrådet håber, at flere af jer beboere selv har lyst til at arrangere nogle ting her i Vores 

Fælleshus, vi i Aktivitetsrådet vil støtte op og hjælpe i det omfang, vi har mulighed for det. Det er jo helt 

gratis at benytte huset, så længe arrangementerne er åbne for alle beboere i de 4 afd.  
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Hen over året har vi arbejdet på at få skrevet nogle vedtægter, så vi kan danne foreningen: Aktiviteter i 

Fælleshuset Trehøje. Vi har fået vejledning og støtte fra Jakob Murning, Simon og Ingvild har udfærdiget 

dem, og de har været omkring BOSJ’s jurister.  

Ideen om at danne en forening, gav Jakob os ved et af vores første møder i Aktivitetsrådet. Forklaringen er 

at hvis vi bliver en forening, har vi mulighed for at søge penge fra Roskilde Kommune, og fra mange 

forskellige fonde. Med midler udefra er der til flere spændende aktiviteter og ikke mindst forbedring af 

udearealerne for både børn og voksne, i de 4 forskellige afd.   

Vi i Aktivitetsrådet for Fælleshuset Trehøje, vil gerne slutte af med at sige stor tak Trehøje bestyrelsen og 

Udlejer Annamarie for godt samarbejde, til Simon Roswall for at skrive forslag til vedtægterne for 

foreningen, til Simon Skov-Langfeldt for at søge penge til lege- og motionsredskaber, til alle jer der har 

hjulpet til ved arrangementer. 

 Og ikke mindst tak til alle jer, der kommer og bruger huset.  

Uden jer ville huset ikke leve.   

Venlig hilsen Aktivitetsrådet i Fælleshuset Trehøje. 

Rehne, Lise, Linda, Belinda og Karen Marie 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  


