FRIVILLIGHUSETS BRUGERRÄD
MÄde den 13. august 2009 kl. 19.00
Deltagere:

Ester Hummel (EH)
John B. Rasmussen (JBR)
Birthe Mortensen (BM)
Arne Rasmussen (AR)
BÄrge Smidt (BS) (ref)

FravÅrende:Pia Faaborg (afbud)
JÄrgen Hjorth (afbud)
Kirsten Jepsen (afbud)

Ester Hummel pÇtog sig hvervet som mÄdeleder.

Der var ikke udsendt dagsorden til mÄdet og EH foreslog at fÄlgende emner blev drÄftet:




Udarbejdelse af vedtÅgter for Frivillighuset.
Booking af lokaler i huset
NÄgler til huset.

1. Udarbejdelse af vedtÅgter:
AR havde skaffet vedtÅgter fra Frivilligcenter Odder, der blev brugt som udgangspunkt.
VedtÅgterne blev gennemgÇet og rettet til og BS pÇtog sig at renskrive et oplÅg til
vedtÅgter for Frivillighuset. Disse vil blive rundsendt snarest muligt.
2. Booking af lokaler.
AR og BS havde medbragt et oplÅg, som bygger pÇ en hjemmeside for Frivillighuset
med indbyggede kalendere, hvor adgangsberettigede kan gÇ ind og booke lokaler i huset.
Det blev vedtaget at arbejde videre med ideen og indhente pris pÇ en vedligeholdelse af
en hjemmeside. AR pÇtog sig at rette henvendelse til en edb-kyndig med henblik pÇ
eventuel fremstilling af en hjemmeside ved egen hjÅlp. EH og BS er interesseret i en
eventuel oplÅring.
Der var enighed om at arbejdet med hjemmesiden skulle have hÄj prioritet og Olav bedes undersÄge hvornÇr vi kan fÇ internetadgang fra lokalerne i huset.
Det undersÄges, om webadressen www.frivillighuset.hedensted.dk kan erhverves.
3. NÇgler.
Der er fremstillet nÄgler til BrugerrÇdet, som udleveres mod kvittering.
Adgang til huset blev diskuteret og der var enighed om at tage emnet op igen pÇ nÅste
mÄde. En mulighed kunne vÅre, at udlevering af nÄgle til huset kunne ske fra et brugerrÇdsmedlem med bopÅl tÅt pÇ Frivillighuset eller fra en institution med Çbningstid
ud over normal arbejdstid.

4. NÅste mÇde.
NÅste mÄde afholdes i Frivillighuset tirsdag den 1. september 2009 kl. 19.00
Olav ThornÄe bedes deltage.
Emner, som skal diskuteres:








Status pÇ indretning af huset.
Internetadgang
NÄgleproblematikken
Regler for brug af huset.
Forretningsorden for BrugerrÇdet.
Booking af huset.
Fortsat bearbejdning af oplÅg til vedtÅgter.

Hedensted den 13. august 2009.
BÄrge Smidt

