FRIVILLIGHUSET – MØDE I BRUGERRÅDET - REFERAT.
Dato: 11. januar 2010
Klokkeslæt: 17.00
Mødt: Esther, Kirsten, Pia, Arne, Jørgen, Børge
Afbud: John

REFERAT:
a)

Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2009:
Referatet blev godkendt

b)

Årsmødet 2010:
Dato: Mandag den 22. februar 2010 kl. 19.00 i F-huset.
Annonce i Hedensted Avis den 3. og 17. februar. Annoncetekst (Arne) afleveres senest fredag den 29. januar
inden 12.00
Dagsorden som i vedtægterne.
Indbydelse (Esther) sendes til alle de de organisationer, vi har adresser på. Arne påtager sig at skrive
adresselabels og udsende.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren redegør for budget 2010.
Børge er referent.
Jørgen opfordrer Steen Nielsen til at være dirigent.
Olav spørges (Esther) om han vil holde et indlæg om et relevant emne.

c)

Hjemmesiden.
Hjemmesiden fungerer med en forside og aktivt link til Brugerrådets medlemmer. Kirsten arbejder videre med
siden. Børge afleverede diskette med logo, som Kirsten kan bruge til hjemmesiden og som rundsendes til
Brugerrådet. Kirsten mailer eventuelle manglende input til Brugerrådet.
Esther skriver noget om husets historie.
Børge leverer fotos af entre og køkken.
Booking skal på sigt ske via hjemmesiden. Der skal findes et system, således at en booking kan bekræftes via
en mail til ansøgeren. Kirsten undersøger.
Bookingsystemet bør kunne administreres af alle Brugerrådets medlemmer.
Esther indkøber en 2½” ekstern harddisk til al administration og vedrørende F-huset, således at det ikke
ligger på en privat computer.

d)

Skiltning.
Børge har undersøgt pris på skilt ved indkørslen til F-huset og har fået afslag fra kommunen.
Skiltet på huset er opsat og Børge forsøger at få etableret en belysning på skiltet.

e)

Check af beholdning af diverse forbrugsvarer.
Karklude og viskestykker klares af rengøringen.

f)

Kunst på væggene.
Udsættes pga. Johns fravær.

g)

Eventuelt.
Pia ordner diverse skiltning på fredag.
Regler for husorden kan ikke færdiggøres før nøgleproblemerne er løst.
Kirsten demonstrerede brug af teleslynge og mikrofoner og udarbejder en lamineret brugsvejledning.
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Teleslyngeanlægget placeres på rullebordet i det store lokale og mikrofoner ligger i den øverste, aflåselige
skuffe.
Der skal laves en ekstra nøgle til edb rummet.
Når der fremover udleveres nøgler til F-huset består sættet af 3 nøgler
(1 til huset, 1 til edb rummet og 1 til den øverste skuffe i rullemøblet med teleslyngeudstyret).
Nøgleregulativet ændres i overensstemmelse hermed.
Vi har fået kost i huset!
Pia undersøger, om måtten i vindfanget er med i kommunens måtte/skifte/vaskeordning.
Højskabe i entreen er ikke opsat. Esther undersøger, om Olav har sat tømreren i gang.
h)

Næste møde.
Næste møde i Brugerrådet afholdes den 15. februar 2010.
Dagsorden: Planlægning af årsmødet.
Mødet slut 18.58

Hedensted den 12. januar 2010.
Børge Smidt
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