M€de i Frivillighuset 19/4-2010
Tilstede var: John Rasmussen, Kirsten Jepsen, Karen Munk og Torkild Skovb€lling.
Frav•rende: J€rgern Hiorth og Pia Faaborg (afbud), Esther Hummel (afbud)
1. Dagsorden:
2. Godkendelse af referat fra sidste m€de
3. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden
4. Status p‚ teleslynge
5. Status p‚ skabe m.v.
6. Hjemmesiden
7. Skiltet ude ved vejen
8. Lys p‚ skiltet p‚ bygningen
9. Gennemgang af brugsvejledning og interne skilte.
10. Evt. kunst p‚ v•ggene.
11. Fastl•gge n•ste m€de
12. Evt.
Ad 2. John Rasmussen €nskede et st€rre antal personer med ret til afhentning af
n€glerne til huset. Aftalt, at John laver liste til Esther.
Ad 3. Vi skal huske at invitere suppleanterne. Ellers godkendt.
Ad 4. M€de med reparat€r udsat i f€rste omgang, men er nu repareret.
Ad 5. Der er endnu ikke sket noget m.h.t. til skabe. Opf€lgning henvises til Esther,
mens opf€lgning p‚ hylder og opslagstavle henvises til Pia.
Ad 6. Vedr. hjemmesiden er der ingen •ndringer. En enkelt forening har lavet en kort
beskrivelse af sine aktiviteter, mens de €vrige mangler. Kalenderen afventer
klarmelding fra Esther.
Ad 7. Dr€ftelse af punktet blev udsat til n•ste m€de, da J€rgen Hiorth var
frav•rende.
Ad 8. Dr€ftelse af punktet blev udsat til n•ste m€de, idet det tages op af J€rgen
Hiorth.
Ad 9. Der er nu h•ngt planer op for bordopstilling i de 2 m€delokaler, men der
mangler en for det store rum. Brugervejledningen til vaskemaskinen ajourf€res.
Der er kommet farve p‚ v•ggene under whiteboards, og det ser ikke godt ud. En
l€sning kunne v•re, at vi f‚r fat i noget maling til d•kning af pletterne og efterf€lgende s•tter noget gennemsigtigt, let renseligt materiale op under tavlerne – f.eks
k€replader til kontorstole.

Holderne til toiletruller p‚ toiletter sidder ikke fast. John Rasmussen s€ger at finde en
l€sning p‚ problemet
Ad. 10. Kommunen €nsker ikke at stille kunst til r‚dighed for udsmykning. En anden
mulighed kunne v•re at f‚ kommunens kunstnere til at udstille. Emnet tages op p‚
n•ste m€de.
Ad 11. N•ste m€de blev aftalt til mandag den 31/5-2010.
Ad 12. Torkild Skovb€lling vil kontakte Hedensted Avis og evt. Vejle Amts
Folkeblad for at f‚ dem til at optage kulturcafeens aktivitet hver onsdag kl. 17.0019.00 og Stiens Venners p‚r€rendem€de hver mandag kl. 19.00-21.00
Dagsorden for m€det d. 31. maj:
1. Godkendelse af referat fra sidste m€de
2. Status p‚ t€mrerarbejde og holdere p‚ toilet
3. De hvide v•gge omkring tavlerne
4. Gennemgang af brugsvejledning og interne skilte.
5. Hjemmesiden
6. Skiltet ude ved vejen
7. Lys p‚ skiltet p‚ bygningen
8. Evt. kunst p‚ v•ggene.
9. Fastl•gge n•ste m€de
10.. Evt.

