Dialog om brug af Fennehuset d. 23. november
2016
Invitation til drøftelse af ideer og ønsker til bedre udnyttelse af vores fælleshus og om der er
ting ved den nuværende struktur, der ønskes ændret.
17 deltager mødte op.

Drøftelse i grupper ud fra spørgsmålene:
Hvad drømmer du om at bruge huset til?
Er du tilfreds med brugen af huset, som det er eller har du ideer og tanker til anvendelsen?
Er der noget konkret du vil handle på – hvilket?

Punkter fra gruppedrøftelser til referat:
























Har folk tid til at brug fælleshuset??
Mødes i hverdagen på kryds og tværs – for den ældre generation.
Akustikken er et alvorligt problem.
Fennehuset har tidligere været brugt til madklub i op til fire hverdage, hvilket var godt.
Ønsker vi fællesskabet?
Det kunne være en idé at etablere flere værelser, da der er
Tilgængeligheden er besværlig – idé at flere nøgler var tilgængelig.
Nørkleklub
Ipad undervisning eller andre forløb
Læseklub
Akvarelmaling
Forår, klargør din cykel
Spilleaften – både for voksne og børn
Mænd laver mad til kvinder og børn
Senior dag
Vin og spiritus smagning
Loppemarked
Valgaften – det er valgår
Sportsaften – landskamp – storskærm
Petanque –
Nye kaffekander
Tørretumler
Klubarrangementer brætspil

Større tilgængelighed vil kunne gøre at pejsestuen kunne bruges mere ad hoc til nogle
af ovenstående forslag.

Det skal være muligt at gøre hyggeligt at være her evt. også mulighed for at tænde op i pejsen.

Hvad skal der til for at huset kan udlejes noget mere:


Akustik og loft – lyden er et stor problem. Afklares hvad der til? Skal der arrangeres et par
arbejdsweekender?

Peter har talt med Thorkild i fht afklaringen. – få en faglig konsulent til at vurdere.
Efterisolering er også en mulighed.





Bestyrelserne skal sammen drøfte tiltag
Fleksibel leje 1700 kr. på en weekend leje (1300kr tilfalder huset) – værelse 150 kr. inkl rengøring
Udlejning enkelte dage, evt. barnedåb –
Idé at kunne leje pejsestuen separat
Facebook – Houlkær nyt.

Til info:
Der hænger en ajourført kalender over bookinger i skabet uden på Fennehuset.- Der arbejdes på en online
løsning.
Planlagte aktiviteter:
Lørdag d. 4. marts 2017, Tour de Fennebakken.
Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 19, Biblioteket rykker ud
Fællesspisning i februar: Flemming. Tine Morten og Heidi. – Afventer dato.

Se mere på www. Nordhave.dk

