FRIVILLIGHUSET – •RSM‚DE 2010.
Dato: 22. februar 2010,

Fra Brugerrƒdet m„dte:
Esther Hummel (formand)

John Rasmussen

Pia FÄborg (nÅstformand)

JÇrgen Hiorth

Kirsten Jepsen

BÇrge Smidt

Afbud:
Arne Rasmussen

F„lgende organisationer var repr…senteret:
Natteravnene

HÇreforeningen

KulturcafÉen

Petanqueklubben

Frivilliggruppe HÇjtoften, Lindved

Stien

Dansk Handicaporganisation

Hjerteforeningen

Ñldre Sagen

Diabetesforeningen

DAGSORDEN.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmet…llere
4. Brugerrƒdets ƒrsberetning til godkendelse
5. Godkendelse af vedt…gter
6. Forel…ggelse af budget 2010 til orientering
7. Indkomne forslag
8. Valg af 4 medlemmer til Brugerrƒdet
9. Valg af 2 suppleanter til Brugerrƒdet
10. Valg af revisor for 1 ƒr
11. Eventuelt

Esther Hummel b„d velkommen og pr…senterede Brugerrƒdet hvorefter de deltagende hver is…r
pr…senterede sig.
1. Valg af dirigent.
Steen Nielsen blev foresl€et og valgt.
Dirigenten fastslog at m•det var varslet rettidigt efter de forel•bige vedt‚gter.
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2. Valg af referent
B•rge Smidt blev foresl€et og valgt.
3. Valg af stemmetÄllere.
Thorkild Skovb•lling og Niels Jensen blev valgt.
4. BrugerrÅdets Årsberetning til godkendelse.
Formanden aflagde beretning om arbejdet siden Brugerr€det blev etableret. Der er
arbejdet med vedt‚gter, forretningsorden, n•gleh€ndtering, inventaranskaffelse,
bookingsystem, diverse brugsvejledninger og regler for husets brug.
Der er p.t. oprettet 11 foreninger som brugere.
Brugerr€det har besluttet, at hver af de oprettede brugerorganisationers
n•gleansvarlige fremover mod kvittering f€ udleveret en n•gle til huset. Hvis man
skal anvende teleslyngeanl‚g og/eller computere skal der s‚rskilt g•res
opm‚rksom p€ det, fordi disse effekter opbevares under l€s i huset.
Bookingen af husets lokaler foreg€r i dag manuelt, men skal p€ sigt l‚gges over p€
hjemmesiden. Hvis man har booket et lokale og ikke f€r brug for det er det vigtigt
at man afbestiller af hensyn til eventuelle andre brugere.
Hjemmesiden er under udarbejdelse og tilrettes/udvides l•bende. Webadressen er
www.frivillighuset-hedensted.dk Det er muligt p.t. at se navneliste for Brugerr€det,
vedt‚gter og referater fra Brugerr€dets m•der. Der arbejdes intenst p€ at f€ fyldt
mere p€.
Beretningen blev enstemmig godkendt.
5. Godkendelse af oplÄg til vedtÄgter.
Opl‚gget til vedt‚gter har v‚ret fremlagt i Frivillighuset siden indvielsen og blev
omdelt p€ m•det. Efter en l‚sepause blev opl‚gget godkendt uden bem‚rkninger.
Det blev fra Brugerr€dets side tilkendegivet, at vedt‚gterne kan ‚ndres p€
kommende €rsm•der, hvis det findes hensigtsm‚ssigt.
Opl‚gget til vedt‚gter blev godkendt.
6. Budget 2010 til orientering.
Der var udarbejdet et budgetopl‚g som vist herunder
Husleje inkl. Vand, varme og alarm
El

165.000
10.000

Indbo - og ansvarsforsikring
Administration

4.000
20.000

Netopkobling if•lge aftale m/S.A.L.
Reng•ring

0
43.000

Indk•b og vedligehold af inventar
I ALT 2010

8.000
250.000

Opl…gget blev gennemgƒet ef formanden.
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7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
8. Valg af 4 medlemmer til BrugerrÅdet.
Arne Rasmussen og B•rge Smidt •nskede ikke genvalg.
Genvalgt for 2 €r:
Kirsten Jepsen (H•reforeningen)
J•rgen Hiorth (Hjerteforeningen)
Nyvalgt for 2 €r:
Karen Munk (ƒldre Sagen)
Thorkild Skovb•lling (Kulturcaf„en)
9. Valg af 2 suppleanter.
Niels Jensen (Petanqueklubben) og Steen Nielsen (Diabetesforeningen) blev valgt
for 1 €r.
10.Valg af revisor.
Marianne Frahm (Dansk Handicapforening) blev valgt for 1 €r.
11.Eventuelt.
Steen Nielsen opfordrede Brugerr€det til at arrangere et f‚llesm•de med
kommunen omkriterier for tildeling af … 18 midler.
Esther Hummel indsk‚rpede, at gentagne bookinger af typen ”hver torsdag” kun
kan g•res for et halvt €r, og at man skal melde, hvis man ikke bruger bookingen
fordi den jo blokerer for andre, som eventuelt havde brug for et lokale.

Hedensted den 24. februar 2010
B•rge Smidt.
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