FRIVILLIGHUSET

FRIVILLIGHUSETS BRUGERR€D
M•de den 30. juli 2009 kl. 19.00
Deltagere:

Kirsten Jepsen (H•reforeningen)
Ester Hummel (Sprog- og lektiecaf‚)
Arne Rasmussen (ƒldre Sagen)
John B. Rasmussen (Stien)
B•rge Smidt (ƒldre Sagen) (referent)

Frav„rende:Pia F…borg (Dansk Handicaporganisation)
J•rgen Hjorth (Hjerteforeningen)
Desuden deltog Birthe Mortensen og Olav Thorn•e.
M•det var indkaldt af Birthe Mortensen fra opstartgruppen og det udsendte forslag til
dagsorden blev fulgt.
DAGSORDEN:
1. Goddag – Hvem er vi og hvad er vores opgaver?
Deltagerne pr„senterede sig og oplyste hvilke organisationer de repr„senterede.
2. Konstituering – forel•big.
Ester Hummel p…tog sig hvervet som m•deleder.
Det blev vedtaget at k•re med en kollektiv ledelse (Brugerr…det) indtil 1. november
2009 hvorefter der vil ske en konstituering. Birthe Mortensen p…tog sig at v„re
tovholder indtil da.
3. Udarbejdelse af vedt‚gter – evt. neds‚ttelse af arbejdsgruppe.
Arne p…tog sig at indhente eksempler p… vedt„gter fra bl.a. Odder frivillighus.
Eventuelt materiale vil blive rundsendt til brugergruppen pr mail om muligt.
Udarbejdelse af vedt„gter tages op p… n„ste m•de.
4. Gennemgang af lokalerne.
Der er to mindre m•delokaler og ‚t stort lokale p… ca. 50 m2 hvortil kommer k•kken og
toiletter.
Der er pt. indk•bt diverse udstyr s…som whiteboardtavler, borde og stole samt diverse
service og k•kkenudstyr.
Udover det allerede indk•bte blev det under rundgangen aftalt indk•b af f•lgende:
 Opvaskemaskine (Olav).
 Mikrob•lgeovn med combiovn s… stor som mulig (Olav).
 To h…ndt•rrere til toiletterne (Olav).
 D•r til det store m•delokale (Olav).
 4 flytbare edb-borde med h„ve/s„nkefunktion (Olav).
 Dymoapparat (Olav).
 Montering af udstyr p… handicaptoilet (Olav).
 Ramper til k•restolsadgang (Olav).
 Indk•b af 4 pc’er med Officepakke (Olav og B•rge).
 Montering af bordplade ved k•kkenbordet med hyldeunder (Olav).
Der blev nedsat et m•bleringsudvalg best…ende af Birthe, Kirsten, Arne og B•rge. S…
snart opvaskemaskinen er installeret indkalder B•rge til en ”arbejdsformiddag” med
opvask, m•beludpakning og – opstilling samt placering af whiteboardtavler.
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Der udarbejdes l•bende en ”mangelliste” med emner, som hen ad vejen opfattes som
mangler af brugerne af huset.
5. ƒkonomi 2009.
Der var udsendt et budget for 2009 som Olav gennemgik. Fra og med 2010 skal
Brugerr…det s•ge ‰ 18-midler til driften af huset.
Kirsten rejste sp•rgsm…let om mulighed for teleslynge i det store lokale og vil indhente
priser til n„ste m•de.
6. Hvordan og hvem kan bruge huset?
Dette diskuteres i sammenh„ng med vedt„gter og booking system p… n„ste m•de.
7. N•gler/koder.
Olav f…r lavet 6 n•gler, s… alle i Brugerr…det har ‚n.
8. Netcaf„.
Olav og B•rge ser p… indk•b af pc-ere.
Hvis pc-erne placeres p… flytbare borde er der mulighed for at lave netcaf‚ i
k•kkenlokalet.
9. Eventuelt.
N„ste m•de afholdes torsdag den 13. august kl. 19.00 i det lille m•delokale.
Arne gjorde opm„rksom p…, at ƒldre Sagen gerne vil holde m•der i det lille lokale den
10/8, 13/8 og 2/9 2009 alle dage kl. 09.00

Hedensted den 31. juli
B•rge Smidt
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