
Referat af møde vedr. etablering af aktivitetshus i Morud i ejendommen Morud børnehave, 
afholdt den 12. januar 2005 i Langesøhallens cafeteria. 
Til stede:  Lotte Baunkjær, Gitte Schulz, Monica Rasmussen, Pia Skov Hansen fra gruppen med 
interesse i en børne-/ungdomsklub, Karin Nygård (dagplejer), Vera Kristensen (dagplejer)Ulla 
Andersen (efterlønner), Aksel Andersen (pensionist) og Knud Erik Kristiansen, Flemming Mølgård 
og Kristian Kyed fra Morud Lokalråd. 
Lokalrådet fremlagde flg. oplæg til mødet: 
 
Oplæg til drift af ejendommen� 
Vi ser flg. anvendelsesmuligheder for aktivitetshuset: 
• Dagplejerne kan anvende huset som samlingssted. Legepladsen og bygningerne er oplagt til 

formålet. 
• Fritidsklub for børn fra 4. klasse og opefter. 
• Klub med møde-/aktivitetssted for pensionister og efterlønsmodtagere. 
• Evt. fast værested for byens sundhedsplejersker. 
Vi samlede den 12. januar repræsentanter for ovennævnte grupper for at finde et fælles grundlag for 
et aktivitetshus i Morud. Aftenens agenda var: 
1. Definer brugergrupper for Morud aktivitetshus. 
2. Hvordan skal et aktivitetshus organiseres? (Evt. bestyrelse som driver huset under ansvar til 

kommunen?) 
3. Hvilke aktiviteter kan huset bruges til? 
4. Hvilken bemanding skal huset have? (Lønnet såvel som ulønnet bemanding).  
5. Hvilke aktiviteter til drift af ejendommen kan vi selv bidrage med? 
6. Hvordan kommer vi videre? 
 
Her er et referat af mødet: 
Hvem får glæde af et aktivitetshus? 
Dagplejerne.  
Dagplejerne holder i dag til på Åses gård, hvor der holdes legestue for børnene. Der er pt 21 
dagplejere i Morud og de deler sig op i tre grupper, der hver har en hel dag på Åses gård. Altså i alt 
tre hele dage. Dette slutter når ejendommen ombygges eller nedrives for at give plads til den nye 
børnehave. 
Børne/ungdomsklub. 
Gruppen som består af Gitte, Monica, Pia og Lotte har arbejdet med at få etableret en børne-
/ungdomsklub i Morud. De har også undersøgt behovet via en spørgeskema undersøgelse hos børn 
og deres forældre fra 0 - 5  klasse. 212 Spørgeskemaer blev distribueret ud, og der kom 112 
besvarelser tilbage, hvoraf 90% af disse gav udtryk for, at hvis der var en børne-/ungdomsklub ville 
de indmelde deres børn i den. Og betale et månedligt kontingent. 
En børne-/ungdomsklub skulle i givet fald have åbent tre eftermiddage om ugen. 
Ældre/pensionistklub 
Der findes ældreklubber, men de ligger i Veflinge, hvor pensionisterne køres over i Taxa en gang 
om ugen. I Morud alene er der 18 pensionister, som hver uge tager til Veflinge for at være sammen 
med andre pensionister. Morud huset er endog mere �pensionistvenligt� sammenlignet med de nuv. 
faciliteter i Veflinge. Det er let og komme ind/rundt i rullestol. 



Hvordan skal aktivitetshuset organiseres? 
Vi har vurderet at huset skal have flg. bemanding/organisation: 
 
Bestyrelse 
Der skal vælges/nedsættes en bestyrelse, som bliver bindeled mellem huset og kommunen. 
Bestyrelsen organiserer husets drift, dvs. vedligeholdelsesarbejder som iværksættes med frivillig 
arbejdskraft og større vedligeholdelses-/udbedringsarbejder efter aftale med kommunen. 
Bestyrelsen er ligeledes ansvarlige for at forsyne kommunen med budgetter for aktivitetshusets drift 
og vedligeholdelse. 
 
Bemanding 
Vedr. pædagoger, ønsker vi mindst 3 personer ialt, 2 uddannede og 1 medhjælper, vi snakker om 
pasning af 50 børn.   
Det giver 3 personer x 3 timer x 3 dage = 27 timer, hvis der er åbent fra 14.00 til 17.00,  
og 31,5 timer hvis der er åbent fra 13.30 til 17.00.  
Aktivitetshuset vil kræve lønnet bemanding 3 eftermiddage om ugen. Det er i forbindelse med 
børne-/ungdomsklubben, at der skal være en pædagoguddannet medarbejder samt en medhjælp til at 
aktivere børnene. En af disse kan samtidig fungere som daglig leder af stedet, med reference til 
bestyrelsen. 
Herudover skal der dagligt gøres rent i huset og de udendørs arealer skal vedligeholdes om 
sommeren. Dette bliver i øvrigt kun i begrænset omfang, da der ikke er meget græs på ejendommen, 
men en stor hæk. 
 
Huset skal indeholde flg. tilbud: 
Dagplejergruppen: 
Legestue. Indendørs som udendørs.  
Børne-/ungdomsklubben: 
Lektiehjælp 
Kreative værksteder til drenge og piger. (Sløjt, lidt mekanik og perler m.m for pigerne). 
Hygge/snakke krog. 
Computer med internet opkobling. 
Mulighed for ture. 
 
Ældre/pensionistgruppen: 
Kort 
Malerier 
Computer/internet.  
Billard 
Kaffe/hygge. 
 
Tidsplan for anvendelse af huset 
Dagplejerne bruger huset 3 dage hver uge om formiddagen 
Hver tredje uge har de huset en hel dag. 
Børne-/ungdomsklub 3 eftermiddage hver uge. 
Efterlønnere bruger huset 1-2 aftener om ugen. 
Pensionistklubben bruger huset en fast eftermiddag om ugen. 



 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Formiddag Dagplejer Dagplejer Dagplejer   
Eftermiddag Klub Dagplejer Klub Pensionister Klub 
Aften  Efterlønner Efterlønner   
 
Hvor mange forventes at få glæde af aktivitetshuset? 
Vi forventer, at min. 50 børn vil deltage i 3 ugentlige klubdage. Men min. 75 børn vil være tilmeldt. 
21 Dagplejemødre med i alt 3 børn i gennemsnit pr. dagplejer, i alt 63 børn. 
For nuv. 18 pensionister i pensionistgruppen. Dette forventes at kunne øges lidt, da ikke alle 
pensionister vil tage turen til Veflinge for at deltage i deres klub. 
Herudover 10 � 20 Efterlønnere/pensionister. 
 
Hvilke aktiviteter/bidrag kan vi borgere i Morud selv bidrage med til husets drift? 
Frivillig arbejdskraft til mindre vedligeholdelsesopgaver. 1 � 2 årlige arbejdsdage, hvor mindre 
udvendige og indvendige vedligeholdelsesopgaver løses. 
Kontingenter til drift af børne-/ungdomsklubben. Her forventer vi at kunne opkræve 400,- pr. barn i 
kontingent pr. måned, i alt 30.000,- om måneden. 
Mindre kommunal transport af pensionisterne. Pensionisten bidrager i dag med 40,- for en tur til 
Veflinge, det dækker ikke de reelle omkostninger. 
 
Hvilke omkostninger vil være omkostningsneutrale for kommunen? 
Rengøring og alm. vedligeholdelse. Åses gård rengøres dagligt af kommunen. Det samme gælder 
mindre vedligeholdelsesopgaver. 
 
Hvilke omkostninger påtager kommunen sig? 
Løn til en pædagog og en medhjælp i 10½  timer pr. uge, i alt 21 timer. 
 
Investeringer i aktivitetshuset. 
Ejendommen er slidt efter næsten 30 års virke som børnehave. Men huset er som udgangspunkt 
sundt og i orden. Vi forventer derfor, at vi med frivillig arbejdskraft og med maling, tapet og lettere 
tømrearbejde kan ændre huset fra børnehave til aktivitetshus. De eneste omkostninger kommunen 
får til dette, er de materialer som der medgår. 
Møbler, inventar m.m. kan vi også klare os med hvad der kan findes/doneres fra medborgere der 
udskifter inventar, henter i dødsboer m.m. 
Herudover skal der investeres i et par computere samt internet opkobling. 
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