Brugerr€det – Frivillighuset.
M‚de den 28. September 2009 kl. 17.00
Tilstede:
Esther Hummel (EH), Kirsten Jepsen (KJ), J‚rgen Hjorth (JH), John Rasmussen (JR),
Arne Rasmussen (AR), Birthe Mortensen (BM), Olav Torn‚e (OT), B‚rge Smidt (BS).
Fravƒrende: Pia F€borg (afbud).

Indvielse l‚rdag d. 3. oktober 2009 kl. 11.00 – 14.00
OT har udsendt invitationer til 34 organisationer og enkeltpersoner.
Velkomst: BS byder velkommen.
Muligheder og vilk€r for brug af huset: EH.
Den officielle indvielse foretages af socialudvalgsformand Erik Kvist.
Praktiske g‚rem€l:
Fortƒring kommer fra caf„ Cozy. Der er bestilt 400 stk. minism‚rrebr‚d, som leveres
11.35.
JH aftaler levering af vand, sodavand , ‚l og kold hvidvin (20 flasker) fra SPAR, som
tager u€bnede flasker retur.
OT medbringer paptallerkner, servietter.
BS s‚rger for ”vinglas”.
OT medbringer b€nd og saks til indvielsesritus.
BS laver aftale med Jakob om eventuel opbevaring af overfl‚dige stole i hans lokaler.
OT s‚rger for kopiering af vedtƒgter til udlevering.
AR s‚rger for kopier af husorden til udlevering.
EH medbringer blomster.
Brugerr€det m‚der senest kl. 10.30 p€ l‚rdag.
Teleslynge:
OT indhenter tilbud sammen med et anlƒg til Socialforvaltningen.
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Forretningsorden:
Blev gennemg€et. AR retter og udsender det endelige resultat. Herefter er vedtƒgter
og forretningsorden fƒrdigredigerede.
Edb udstyr:
OT oplyser, at edb udstyr er bestilt og vil blive opstillet ved it afdelingens
foranstaltning n€r alt udstyret er ankommet.
Hjemmesiden:
JH arbejder videre med hjemmesiden. Der arbejdes p€ en link fra kommunens
hjemmeside.
Domƒnenavn: www.Frivillighuset-Hedensted.dk hvis det er muligt.
Opvaskemaskine:
EH havde lavet et udkast til brug af opvaskemaskinen. Oplƒgget viderebearbejdes.
Status p€ indretningen:
T‚mreren har udf‚rt diverse opgaver.
OT skaffer tusser/holder og ”klud” til de tre white-board tavler.
OT skaffer en Dymotang.
Det vil ikke vƒre muligt at skaffe ”kunst” til vƒggene inden indvielsen. OT foresl€r at
Brugerr€det pr‚ver at skaffe plakater og lignende fra de respektive
brugerorganisationer n€r huset er i drift.
Nƒste m‚de:
Nƒste m‚de afholdes mandag den 19. oktober 2009 kl. 17 i Frivillighuset.
M‚det hƒvet kl. 18.51
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluering af indvielsen.
Hjemmesiden.
Edb-udstyret
Teleslynge.
Husorden.
Dr‚ftelse af konstituering.
Eventuelt.
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