FRIVILLIGHUSET – M•DE I BRUGERR‚DET.
Dato:

30. november 2009 kl. 17.00.

Mƒdt:

Esther, Kirsten, Birthe, Jƒrgen, Olav, Bƒrge (ref.).

Afbud:

Arne, Pia, John.

REFERAT:
a. Godkendelse af referat fra mÄdet den 9. november.
Referatet blev godkendt.
b. Status pÅ opsÇtning af edb udstyr.
Udstyret er sat op med patchkabel til internetforbindelse. Olav undersƒger om printeren kan flyttes
og eventuelt placeres p„ rullemƒblet, som st„r i det lille mƒdelokale.
Nƒgle til teknikrummet ligger i Brugerr„dets skab i entreen.
c. Orientering fra husmÄdet den 18. november.
Esther refererede fra mƒdet, som var meget positivt.
d. Budget 2010 og ansÄgning om É 18-midler.
Der er opstillet et budget som fƒlger:
Husleje mv
El (skƒnnet)
Ansvar og indboforsikring
Administration
Rengƒring
Indkƒb og vedligehold
I ALT

165.000
10.000
4.000
20.000
43.000
8.000
250.000

Kassereren sender ansƒgningen til Hedensted kommune.
e. Hjemmesiden.
Kirsten oplyser at der ikke er sket mere siden sidst pga manglende input.
Det blev besluttet, at Kirsten kƒber en forside.
BS sender logo til Kirsten.
Med hensyn til booking tilbƒd Olav at undersƒge, om kommunens it afdeling kunne give et godt
r„d. Esther har indhentet et tilbud, som lyder p„ 250 kr/m„ned, hvilket er meget favorabelt.
Indtil videre forts…tter vi med det manuelle bookingsystem.
Der var enighed om, at hjemmesiden gerne skal v…re i drift inden „rsmƒdet i 2010.
f.

Skiltet.
BS har indhentet tilbud p„ 700 kr + moms for fremstilling og ops…tning af skiltet med logo i ruden
over indgangsdƒren. Tilbuddet accepteres.
BS undersƒger pris p„ et metalskilt til placering p„ muren ved indkƒrslen.

1

g. Kunst pÅ vÇggene.
Uds…ttes til n…ste mƒde.
h. Eventuelt.
Birthe rejste spƒrgsm„let om organisationers adgang til at benytte F-huset.
Adgang til at benytte huset har de organisationer, som har godkendte † 18 aktiviteter.
Hvis der opst„r tvivl spƒrges kommunen (Susanne).
Esther laver en pressemeddelelse over temaet.
Der mangler stƒrre skabe a la kosteskabe med samme dybde som de eksisterende skabe i entreen.
Olav kontakter en tƒmrer vedrƒrende opgaven.
Det var ƒnskeligt at f„ leveret en hylde til hvert af de skabe, som er sat op (12 i alt).
Esther indkƒber elefantfod, saks, kƒkkenrulleholder, bakke, kƒkkenh„ndkl…der og
eengangskarklude.
Esther sender nƒgleregulativ til alle.
i.

NÇste mÄde.
N…ste mƒde afholdes mandag den 11. januar 2010 kl. 17.00 i Frivillighuset
DAGSORDEN:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Godkendelse af referat
‚rsmƒdet, dato, indhold, annoncering mv
Hjemmesiden
Skiltene
Check af beholdning af diverse brugsting
Eventuel kunst til v…ggene
Dato for n…ste mƒde
Eventuelt

Mƒdet slut kl. 18.40

Hedensted den 30. november 2009
Bƒrge Smidt
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