Frivillighuset

FRIVILLIGHUSETS BRUGERRÄD
Referat fra mÅde den 1. september 2009.09.01
Deltagere:

Esther Hummel (ordstyrer)
Kirsten Jepsen
Arne Rasmussen
Birthe Mortensen
JÅrgen Hjorth
BÅrge Smidt (ref.)

FravÇrende:

Pia FÉborg
John Rasmussen (afbud)
Olav ThornÅe

1. Status pÄ indretning af huset.
MÅdelokalerne er nu i orden hvad angÉr mÅbler. Desuden er skabe og
bogreol samlede og opstillede. Opvaskemaskinen er installeret og servicet er
rengjort og stillet i skabene.
JÅrgen pÉtog sig at kontakte Olav vedrÅrende:






Edb-borde
Kombiovn + hylde i kÅkken.
BesÅg af ergoterapeut.
De to overflÅdige hÇve/sÇnkeborde, hvoraf det ene er leveret med
Ådelagt bordplade.
Internetadgang.

BÅrge kontakter Olav vedrÅrende edb-udstyr (4 computere mv.)
2. Bookingsystem.
Det blev besluttet, at Olav bedes undersÅge, om kommunens it-afdeling kan
vÇre behjÇlpelig med eventuelt at linke Frivillighuset til kommunens
hjemmeside. Hvis det kan lade sig gÅre, skal udseendet af hjemmesiden
drÅftes nÇrmere. Den skal indeholde kalendere for hvert af de tre
mÅdelokaler + eventuelt ordensregler, vedtÇgter og billeder af hus og
lokaler.
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BÅrge forsÅger at fÉ fabrikeret en mÅbleringsplan for lokalerne.
3. Teleslyngetilbud.
Kirsten havde indhentet tilbud pÉ teleslyngeanlÇg til de tre mÅdelokaler.
Tilbuddet fra Scantone foretrÇkkes. Prisen er ca. 18.000 kr. Olav bedes
undersÅge, om kommunen eventuelt har indkÅbsaftaler med leverandÅrer af
teleslyngeanlÇg.
Kirsten mener, at etablering af teleslyngeanlÇg er obligatorisk ved
nyindretninger af offentlige lokaler.
4. VedtÅgter for Frivillighuset.
Det renskrevne oplÇg til vedtÇgter blev kritisk gennemgÉet og rettet tekstog tegnsÇtningsmÇssigt.
BÅrge renskriver et nyt oplÇg, som vedhÇftes dette referat.
5. Forretningsorden.
Arne havde rundsendt Ñt oplÇg til forretningsorden, som ligeledes blev
gennemgÉet tekst- som tegnsÇtningsmÇssigt.
Arne renskriver og rundsender.
6. Regler for brug af Frivillighuset.
Arne pÉtog sig at lave et oplÇg til ordensregler, som diskuteres pÉ nÇste
mÅde.
7. NÇgleudlevering til Frivillighuset.
De 7 medlemmer af det nuvÇrende BrugerrÉd har fÉet/fÉr udleveret en
nÅgle. Fremtidig udlevering ifm arrangementer i huset blev diskuteret JÅrgen
kontakter cafe Cozy for at hÅre, om nÅglen eventuelt kan afhentes der, nÉr
huset kommer i brug.
Der bÅr vÇre 3 ekstra nÅgler, Ñn til hvert lokale.
Procedurer ifm afhentning og aflevering af nÅgle indbygges i reglerne for
brug af huset.
8. NÅste mÇde.
NÇste mÅde afholdes mandag den 14. september 2009 kl. 19.00
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Det er vigtigt, at Olav deltager i mÇdet.
Dagsorden:









Status pÉ indretning af lokalerne.
Finpudsning af vedtÇgter.
Finpudsning af forretningsorden.
Diskussion af oplÇg til ordensregler.
NÅgleudlevering/aflevering.
Booking.
Eventuel indvielse af
Frivillighuset.

Hedensted den 1. september 2009
BÅrge Smidt
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