Brugerr€det – Frivillighuset
M‚de den 14. september 2009 kl. 19.00.
Deltagere:
Esther Hommel (EH), Kirsten Jepsen (KJ), J‚rgen Hiorth (JH), John Rasmussen (JR), Arne Rasmussen (AR),
B‚rge Smidt (BS (ref.), Olav Torn‚e (OT).
Fravƒrende: Birthe Mortensen (afbud), Pia F€borg.
Det henstilles, at man melder afbud, hvis man ikke kan deltage i BrugerrÄdets mÅder/ arrangementer.
1. Edb-udstyr.
OT havde indhentet 3 tilbud p€ computerudstyr til netcaf„en. Tilbuddene blev gennemg€et og der
var enighed om at vƒlge tilbuddet fra kommunens it afdeling. Tilbuddet omfatter 4 stationƒre Dell
computere med 19” fladskƒrme, tr€dl‚s tastatur og mus, tr€dl‚s router, HP farve laserprinter med
kopimaskine og scannerfunktion. Licenser til 4 Office standardprogrammer med Acess og Publisher.
OT gennemg€r tilbuddet, som samlet lyder p€ 18.446 kr. Der skal installeres antivirusprogrammer
og antispam programmer p€ maskinerne.
Bordene til edb udstyret er ankommet og samlede. Der var enighed om, at borde med udstyr
opbevares i det afl€ste teknikum, n€r de ikke var i brug. N€r udstyret skal bruges, trilles bordene
ind og tilsluttes i det lokale, hvor de skal bruges. Efter afbenyttelsen afleveres borde og udstyr i
teknikummet
It afdelingen st€r for opsƒtning af udstyret
2. Hjemmesiden.
JH har en kontakt vedr‚rende udarbejdelse af hjemmeside. Han arbejder videre med sagen.
3. Status p€ indretning af huset.
Der er ikke indk‚bt skeer, gafler og knive og vandkander. (OT foranstalter).
Dymotang
Opgaver til t‚mrer: (OT foranstalter)
Opsƒtning af h€ndt‚rrere.
Opsƒtning af hylde til kombiovn.
Opsƒtning af white- boardtavler.
Opsƒtning af opslagstavle p€ vƒg over for toiletter. (tavlen skal have samme st‚rrelse som
tavlerne i de sm€ m‚delokaler).
 Opsƒtning af h€ndlister for handicappede i det ene toiletrum.





De to indk‚bte hƒve-sƒnkeborde fjernes fra huset.

4. Teleslyngeanl•g.
KJ havde til sidste m‚de indhentet tilbud p€ teleslyngeanlƒg i de tre m‚delokaler. Etablering af
teleslyngeanlƒg er ikke et lovkrav, men OT bringer tilbuddet videre og unders‚ger, om der kan
skaffes penge til det.
5. Finpudsning af vedt•gter.
Oplƒg 2 til vedtƒgter blev gennemg€et og rettet. Den rettede udgave (oplƒg 3) vedhƒftes dette
referat.
Diskussion af opl•g 1 til ”regler og husorden”.
Reglerne blev gennemg€et og der blev rettet diverse punkter. AR renskriver og rundsender en
rettet udgave.
N€r husordenen er p€ plads inviteres udlejer og kommunale brugere af huset til en orientering,
hvor diverse praktiske g‚rem€l som f. eks. Opvask af brugt service, afl€sning osv. kan afklares.
6. Booking af lokaler.
Indtil bestilling af lokaler p€ hjemmesiden er p€ plads ophƒnges en stor kalender som EH p€tager
sig at vedligeholde.
7. Nƒgleudlevering og aflevering.
JH oplyser, at caf„ Cozy vil p€tage sig at udlevere n‚gle til Frivillighuset, hvis de bliver instrueret
om, hvem de m€ udlevere til.
Indtil online bestilling af lokaler er p€ plads p€tager EH sig at udlevere n‚gle.
8. Forretningsorden for Brugerr€det.
Forretningsordenens oplƒg 2 blev gennemg€et og rettet. AR retter og udsender revideret udgave.
9. Pressemƒde.
Der var enighed om, at det nu er p€ tide at omverdenen f€r kendskab til, hvad Brugerr€det har
arbejdet med indtil nu og der indkaldes i den anledning til pressem‚de torsdag den 22. september
kl. 11.00 i Frivillighuset.
EH og BS deltager p€ vegne af Brugerr€det. Formanden for socialudvalget inviteres til at deltage og
EH kontakter ham med henblik p€ et form‚de en time f‚r pressem‚det.
10. Indvielse af Frivillighuset.
Indvielsesdatoen blev fastlagt til l‚rdag den 3. oktober kl. 11.00.
Hvad ang€r traktementet kontakter JH caf„ Cozy for at h‚re, om de er leveringsdygtige af
eksempelvis sandwich i en passende st‚rrelse.
Alternativt kan overvejes levering fra den kommunale kantine.
Drikkevarer indk‚ber Brugerr€det.

11. N•ste mƒde.
Nƒste m‚de afholdes mandag den 28.september kl. 17 i Frivillighuset.
DAGSORDEN:






Vedtƒgter – s€ er vi ved at vƒre i m€l
Forretningsorden – oplƒg 3
Husorden – oplƒg 2
Indvielsen – hvem g‚r hvad?
Eventuelt

Brugerr€dets telefonnumre er som f‚lger:
Esther Hommel
J‚rgen Hiorth
Kirsten Jepsen
John Rasmussen
Arne Rasmussen
Pia F€borg
B‚rge Smidt
Birthe Mortensen
Olav Torn‚e

Hedensted den 15. september 2009.
B‚rge Smidt

61 39 01 08
29 92 34 84
75 80 00 01
51 89 18 55
75 89 17 23
75 85 16 84
22 99 81 49
75 65 11 15
79 74 13 10

