Referat af møde den 27. juli 2010
Punkt 1 Referat fra sidste møde.
--------------------------------Godkendelse af referat fra sidste møde. OK
Punkt 2 A Kunst
--------------Besluttet, at deltagere i møde om kunst er bemyndiget til at tage
stilling. Drøftet, om der evt.
skal hænges kunst op i flere rum. Nuværende udstillere på Cafe Cozy tager
kontakt til Pia. Evt.
annoncering i aviser.
Punkt 2 B Lys over indgangsdør
------------------------------Pia har aftalt møde med elektriker 30. august.
Punkt 2 C Rengøringsmidler
-------------------------Pia har instrueret i anvendelsen af allergivenlige rengøringsmidler.
Punkt 2 D Ramper
----------------Pia har aftale med Benny om etablering til rollator/kørestole
Punkt 2 E Tavle fra LOMAX
-------------------------Tavlemål tages og Pia følger op
Punkt 2 F Skabshylder fra LOMAX
-------------------------------Hylder er i restordre. Esther følger op.
Punkt 3 A Skilt ved vejen
--------------------------Nyt skilt er sat op. Det overvejes, om der skal opsættes skilt på
modsatte væg. Steen kontakter
ejeren af huset om tilladelse.
Punkt 3 B PR-samarbejde med Aviser
----------------------------------Steen følger op, når folk er tilbage fra ferie.
Punkt 4 A Tømrer
----------------

Ester har aftale med tømrer i august
Punkt 4 B Maling
---------------Afhængig af tavleløsning, har flere meldt sig til udførelse af mindre
malerreparationer.
Punkt 4 C Nøgleboks
------------------For at løse nøgleproblemet en gang for alle opsættes en nøgleboks elektronisk løsning foretrækkes p.g.a.
omkodningsmulighed: Der tages kontakt til låsesmeden
Punkt 5A-C
------------udsat til næste møde.
Punkt 5 D §18-midler
-------------------Der søges arrangeret møde for alle foreningerne i kommunen med kommunens
socialchef m.fl. (eller hvem Socialchefen vil sende)for at få belyst
regelsættet for støtte fra § 18-midler.
I den forbindelse vil det evt. være en fordel at have gjort nogle
spørgsmål klar til fremsendelse på forhånd, så kommunens folk ved, hvad
de skal fortælle om/ svare på.
OBS: Handicaporganisationerne indkalder til seperat møde i Hedenstedcentret.
Punkt 6 Næste møde :
-----------------Næste møde aftaltes til 7. september 2010 kl. 19.00.
Punkt 7 Eventuelt
----------------Torkild sørger for fremsendelse af referat til Niels Jensen.
Ref. Torkild

