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BRUGERR�DET – FRIVILLIGHUSET – M�DEREFERAT

M�dedato: 9. november 2009. 

Klokkesl�t: 17.00

M�dt: Esther, Pia, Kirsten, J�rgen, John, Olav og B�rge

Afbud: Birthe og Arne

1. Godkendelse af referat:

Referatet fra m�det den 19. oktober blev godkendt uden kommentarer.

2. Status pÄ opsÅtning af edb-udstyr:

Olav oplyste, at der nu er skaffet n�gle til teknikrummet og at ops�tning af edb-
udstyret ved it-afdelingens foranstaltning formentlig vil ske i l�bet af en god uges tid.

Der bygges en kasse p� integrationskontorets printer/kopimaskine ved it-afdelingens 
foranstaltning.

N�glen til rummet administreres af Brugerr�det.

Forbindelse til netv�rk og printer er tr�dl�s.

It-afdelingen yder know-how og service p� de 4 maskiner og printeren.

3. Budget for 2010 og ansÇgning om É 18 midler:

Esther oplyste, at budget for 2010 er opstillet p� n�r enkelte poster (forsikring og el), 
som n�rmere unders�ges. Ans�gning udfyldes n�r disse udgifter kendes.

4. Likviditet/rÄdighed over midler indtil É 18 midler er til rÄdighed:

Man l�gger ud og afleverer bon med navn og cpr nummer til Olav eller Susanne 
Laursen L�sningvej 30, hvorefter udl�gget vil blive indsat p� ens nem konto.

5. Hjemmeside:

Kirsten demonstrerede et fornemt opl�g, som der arbejdes videre med.

J�rgen f�r afklaret bookingsystem og B�rge leverer fotos af lokalerne og fotos af 
Brugerr�det samt af huset n�r skiltet er monteret.

Pia leverer tekst om husorden og Esther tekst om Frivillighuset.

6. Status pÄ skilt:

B�rge fremlagde udkast til logo, som der arbejdes videre med.

7. Status pÄ mÇbleringsplaner:

B�rges opl�g til lokale A og B blev godkendt. Opl�ggene fors�ges scannet og sendt til 
Pia for laminering. 
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Pia tager sig af navneskilte til lokalerne.

Det blev vedtaget at bordopstilling i det store lokale skal v�re som den var p� 
m�detidspunktet. B�rge laver m�bleringsplan og videresender til Pia til laminering.

Pia s�rger for opslagstavle til forgang.

8. MÇde med de Çvrige daglige brugere af huset:

Der afholdes m�de onsdag den 18. november kl. 09.00 i huset. 

Esther indkalder.

9. NÅste mÇde:

N�ste m�de i Brugerr�det afholdes mandag den 30. november 2009 kl. 17.00 i 

lokale B.

DAGSORDEN:

a. Godkendelse af referat fra m�det den 9. november.

b. Status p� ops�tning af edb-udstyr.

c. Orientering fra husm�det den 18. november.

d.Budget 2010 og � 18 ans�gning.

e.Hjemmesiden.

f. Skiltet.

g.Eventuel kunst p� v�ggene

h.Dato for n�ste m�de.

i. Eventuelt.

10. Eventuelt:

John: AA betaler ”husleje” n�r de holder m�der i huset. Problemet betragtes som et 
internt problem for AA.

John: Der er af og til problemer med adgang til P-omr�det pga..parkerede biler i 
indk�rslen. J�rgen kigger p� problemet.

Olav: Kommunen f�r pris p� teleslynge. Valg af leverand�r tr�ffes n�r prisen foreligger.

Pia: Forslag om at tilbyde lokale kunstnere at udstille i huset, men p� eget ansvar!!

Det vil kr�ve en form for skinner til oph�ng. Olav h�rer Jakob.

M�det h�vet kl. 18.49

Hedensted den 10. november 2009. 

B�rge Smidt


