FRIVILLIGHUSET – M•DE I BRUGERR‚DET.
Dato: 21. juni 2010 kl. 17.00
Tilstede: Esther, Kirsten, John, Pia, Steen og Karen (ref.)
Fravƒrende: Torkild.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste m„de.
2. Velkommen til nyt medlem: Steen Nielsen
3. Orientering fra formand:
a. Budgettet
b. T„mrer – skabe – n„gler til lille skab
c. Maling af vƒgge
d. Nye brugere – nye n„gler
e. Suppleant Niels Jensen indkaldes til m„derne fra efter…ret
f. Hvem har lyst til at vƒre PR-person ?
4. Orientering fra Kirsten.
a. Brugsvejledninger og interne skilte
b. Hjemmesiden
5. Nye ”gamle” emner.
a. Kunst p… vƒggene
b. Skilt ved vejen
c. Lys p… skiltet ved bygningen.
6. Fastlƒggelse af nƒste m„de – NY m„detid ?
7. Eventuelt.
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste m€de.
Referat blev godkendt.
Ad 2. Velkommen til nyt medlem: Steen Nielsen.
Esther b„d Steen Nielsen velkommen som nyt medlem i Brugerr…det.
Steen Nielsen har vƒret 1. suppleant, og i forbindelse med J„rgen Hjorths afgang er Steen indtr…dt som nyt
medlem af Brugerr…det.
Kirsten vil til nƒste m„de udarbejde forslag til ƒndring/tilf„jelse af vedtƒgter vedr„rende suppleanter, der
indtrƒder som fuldgyldigt medlem i Brugerr…det.
Den fulde ordlyd af ƒndring af vedtƒgterne skal vedtages p… nƒste m„de.
Ad 3. Orientering fra formand.
a. Budgettet
Esther oplyser f„lgende vedr„rende budgettet for 2010:
Tilskud fra kommunen udg„r kr. 125.000 x 2
Pt. er brugt incl. husleje for 2 kvartaler (82.500)
Yderligere husleje for 2 kvartaler i 2010 udg„r
Rest af budget for 2010 udg„r
Esther vil fremsende budgetoversigt pr. mail.

kr. 250.000
kr. 84.732
kr. 82.500
kr. 82.768

b. T„mrer – skabe – n„gler til lille skab
Esther kontakter t„mrer J„rgen Boysen, Hornsyld vedr„rende skab og opslagstavle.
Der skal opstilles skabe i indgangen, og bogreolen skal flyttes over p… modsatte side.

I det nederste skab i indgangen skal l…s udskiftes.
Der skal laves en opslagstavle i indgangen i neutral farve.
Der rykkes for hylder i skabene, og hvis negativt resultat – afbestilles de, og i stedet vil Pia
s… bestille arbejdet hos t„mrer J„rgen Boysen, Hornsyld.
c. Maling af vƒgge
Det vedtages, at der under tavlerne skal males med blank maling, der kan vaskes af.
Det besluttes, at de sm… pletter repareres, og at der sƒttes ny tavle under eksisterende tavle.
Pia vil bestille tavle fra firmaet Lumax.
d. Nye brugere – nye n„gler
Der bestilles ekstra n„gler til hovedd„ren til 2 personer i Stien og 3 personer i ‡ldresagen
(Lene Larsen og Lene Pedersen f…r hver en n„gle, og Birthe Mortensen har en n„gle, som hun ikke
har afleveret. Personerne skal henvende sig til Esther for at kvittere for udlevering af n„gler.
Der unders„ges mulighed for evt. en hovedbox til n„gler.
e. Suppleant Niels Jensen indkaldes til m„derne fra efter…ret
Fra efter…ret 2010 indkaldes suppleant Niels Jensen til m„derne, hvilket skal ske pr. brev eller tlf.,
da han ikke har E-mail.
f. Hvem har lyst til at vƒre PR-person ?
Steen vil kontakte Hedensted/T„rring Avis for aftale om evt. PR-samarbejde, herunder at orientere
om aktiviteter m.v. i Frivillighuset.
Der skal til nƒste m„de overvejes, om en af Brugerr…det er interesseret i at vƒre PR-person.
Ad 4. Orientering fra Kirsten
a. Brugsvejledninger og interne skilte
Kirsten reviderer brugsanvisninger, opsƒtter nye ordensregler og laver situationsplan for store sal.
b. Hjemmesiden
Hjemmesiden er redigeret.
Kirsten og Esther vil pr„ve at f… booking-kalenderen til at fungere, og hvis dette ikke lykkes,
skal der s„ges hjƒlp udefra.
Ad 5. Nye ”gamle” emner.
a. Kunst p… vƒggene
P… sidste m„de blev aftalt, at J„rgen Hjorth ville unders„ge, om udstillere p… Cozy ogs… var
Interesserede i at udstille i Frivillighuset. Pia vil kontakte J„rgen for at h„re, hvad der er sket i sagen.
b. Skilt ved vejen
Steen vil igen kontakte H-skilte vedr. skiltet ved vejen, og det godkendes, at han m… bestille
et skilt indenfor en bel„bsramme p… kr. 3.000 excl. moms.
c. Lys p… skiltet ved bygningen
Pia vil unders„ge pris p… lys ved skiltet over indgangsd„ren hos installat„r i Handicapforeningen.
Hun vil melde tilbage til Esther.
Ad 6. Fastl‚ggelse af n‚ste m€de.
Nƒste m„de afholdes tirsdag, den 27. juli 2010 kl. 19.
Ad 7. Eventuelt.
Reng„ringsmidlerne i Frivillighuset er ikke allergivenlige, og Pia vil kontakte reng„ringsfirmaet for at der skal
bruges allergivenlige reng„ringsmidler.
Ramperne ved indgangsd„ren er for smalle og ikke handicapvenlige.

Esther vil kontakte ejeren Jacob for evt. at f… fjernet trapper og lavet en slidske, s… der bliver en skr…
opk„rsel, der er egnet til k„restolsbrugere.
Der „nskes afholdt m„de med kommunen om. retningslinier for tildeling / ans„gning om ˆ 18 midler.
Esther vil sende brev til Socialudvalget med „nske om afholdelse af et m„de – og sende kopi til Susanne
Astrup.

Hedensted, den 28. juni 2010
Karen Munk

