
Referat af BrugerrÄdsmÅde i Frivillighuset Hedensted 15. marts 2010

Til stede var:
Ester Hummel, Kirsten Jepsen, Karen Munk, J�rgen Hiorth og John Rasmussen
Frav�rende med afbud : Pia Faaborg
Som tidligere formand var Ester Hummel m�deleder.

Som fÅrste emne pÄ dagsordenen var konstituering af bestyrelsen:

Som formand blev valgt Ester Hummel, �stre Ringgade 41, 8722  Hedensted
Tlf. 75892427. Mobil: 61390108. Email: ehu@hafnet.dk

Som nÇstformand blev valgt Kirsten Jepsen, Hammervej 21, 7160  T�rring
Tlf. 75800001. Email: kjepsen@post3.tele.dk

Som sekretÇr blev valgt Torkild Skovb�lling, Strandvejen 116, 8721  Daug�rd
Tlf. 75896063. Mobil 23981669. Email: fjorden116@gmail.com

Som kasserer blev valgt Torben Lykke, Ved B�kken 10, 8722  Hedensted
Tlf. 75892071. Email:lykke@hafnet.dk

Ester Hummel pr�senterede derefter et udkast til forretningsorden for brugerr�det, og det blev 
aftalt, at gennemgang og vedtagelse af forretningsorden vil ske p� n�ste m�de.

John Rasmussen (Stien) �nskede at f� flere n�gler til r�dighed. Ester Hummel orienterede om, at 
Olav Torn�e ved opstarten havde udtrykt �nske om et begr�nset antal n�gler i ”oml�b”. Ester 
Hummel foreslog, at John Rasmussen udarbejder en liste over personer, som skal have adgang til 
n�gler, og denne liste videregives til Cafe Cosy.

Karen Munk havde et tilsvarende �nske, og hun blev henvist til samme l�sning.

Eventuel etablering af link p� Frivillighusets hjemmeside blev droppet..

Der er rekvireret hylder til skabene, men de er i restordre. Den h�ndv�rker, der skal levere skabe 
m.v. er bestilt, men har ikke sendt tilbud.

Karen Munk udtrykte �nske om skiltning ved indk�rslen, og J�rgen Hiorth pr�ver at finde en 
l�sning til n�ste m�de. Kirsten Jepsen sender grundfil til skilt.

Karen Munk fandt det n�dvendigt at indsk�rpe pligten til oprydning og start af opvaskemaskine, og 
i den forbindelse opfordres Pia til at lave en ny brugervejledning.

Kirsten Jepsen opdaterer hjemmesiden med bl.a. billeder af de nye brugerr�dsmed-lemmer. Hun 
oplyste, at hjemmesiden er flyttet til nyt web-hotel. Der er etableret en e-mail-adresse til generel 
kontakt, men der arbejdes p� et nyt system til lokale- bestilling. Ester Hummel giver besked, n�r 
systemet er p� plads. Der arbejdes tillige p� en oversigtskalender, s� man se, hvorn�r huset er ledigt.

Kirsten Jepsen efterlyser et lille ”reklameindl�g” til frivillighusets hjemmeside, hvor hver 
forening/brugerorganisation kort beskriver sine aktiviteter.

M�det sluttede kl. 18.15



N�ste m�de blev aftalt til 19. april 2010 kl. 17.00 med flg. dagsorden:

DAGSORDEN:
a. Godkendelse af referat fra mÄdet den 15. marts 2010 .

b. Gennemgang og vedtagelse af brugerrÅdets forretningsorden.

c. Status pÅ Teleslynge.

d. Status pÅ skabe og opslagstavle.

e. Hjemmesiden.

f. Skiltet ved vejen.

g. Lys pÅ skiltet.

h. Gennemgang af brugsvejledninger og interne skilte

i. Eventuel kunst pÅ vÇggene

j. Dato for nÇste mÄde.

k. Eventuelt.


