FRIVILLIGHUSET – Referat af årsmøde 2011.
Dato: 22. februar 2011.

Følgende var mødt:

Esther Hummel (Kulturcaféen)
Kirsten Jepsen (Høreforeningen)
Else Hansen (Høreforeningen)
John B. Rasmussen (Stiens Venner)
Ragnhild Hansen (Albatros)
Elsebeth Rasmussen (Albatros)
Kurt Vesterled (Natteravnene)
Lone Kristensen (Natteravnene)
Poul Lauritzen (Hjerteforeningen)
Laila Lyse Petersen (Hjerteforeningen)
Karina Lyse Petersen (Diabetesforeningen)
Gurli Pedersen (Petanqueklubben)
Anny Nielsen (Petanqueklubben)
Eva Laursen (Ældre Sagen)
Lene Pedersen (Ældre Sagen)
Karen Munk (Ældre Sagen)
Lillian Andersen (Ældre Sagen)

Formanden Esther Hummel bød velkommen og præsenterede ejeren af huset, som kort orienterede om
Frivillighuset og brugen af det.
Herefter gik man over til dagsordenen, som blev omdelt.

DAGSORDEN jvnfr vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Brugerrådets årsberetning til godkendelse.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af indeværende års budget til orientering.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til Brugerrådet.
Valg af 2 suppleanter til Brugerrådet for 1 år.
Valg af revisor for 1 år.
Eventuelt.

1. Valg af dirigent:
Lillian Andersen blev foreslået og valgt.
2. Valg af referent:
Børge Smidt blev forslået og valgt.
3. Valg af stemmetællere:
Ragnhild Hansen, Else Hansen og Laila Lyse Petersen blev foreslået og valgt.
4. Brugerrådets årsberetning til godkendelse v/formand Esther Hummel:
Brugerrådet har i årets løb indkaldt til 2 arrangementer, nemlig årsmødet i februar måned og
orienteringsmødet om § 18-midler i november måned. Der var 2-4 gange så mange deltagere i
november end i februar, hvilket kunne tyde på, at brugerne af Frivillighuset var mere interesseret i
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hvordan man får penge ind end i husets drift. Formanden håbede at dette billede ændrer sig fordi
det selvsagt er meget vigtigt, at huset fungerer. ”Kommunen har bevilliget os og så er det op til os
at drive det i fællesskab”.
Huset har nu fungeret i 2 år med medlemmer fra Ældre Sagen, Stiens Venner, Høreforeningen,
Handicapforeningen, Hjerteforeningen, Kulturcaféen og Diabetesforeningen. Det er de foreninger
der mest regelmæssigt har brugt huset, men der er i dag 13 registrerede brugere af Frivillighuset.
Det var formandens håb, at de der bruger huset fremover også vil stille op og ”levere” medlemmer
til husets drift.
Af praktiske tiltag i årets løb kan nævnes, at der er kommet skabe op, så alle kan få deres eget rum.
Der er pt 3 ledige skabe, 2 små og 1 stort. Der har været problemer med bortkomne skabsnøgler.
For ar undgå at skulle skifte låse ud som følge af tabte nøgler er brugerne bedt om at tilbagelevere
1 af de udleverede skabsnøgler, således at Brugerrådet altid har en reservenøgle i tilfælde af
bortkomst.
Der er også lavet ekstra hylder til alle de små skabe. En del af hylderne er i forgangen og man er
velkomne til at tage en hylde til eget skab. Dybler til opsætning fås hos Brugerrådet.
Opslagstavlen er til brug for interne meddelelser fra og til brugerne og ikke til reklamer for alle
mulige ting som ikke vedrører Frivillighuset.
Med hensyn til opslag og fremlagte publikationer bedes de enkelte organisationer sørge for at
holde orden, således at uaktuelle publikationer fjernes, ellers bliver det uoverskueligt og ender i
rod.
Der er opsat skilte med rumbetegnelser og der er rettet i nogle af de fremlagte vejledninger. Det er
meningen at de skal læses og følges (eksempelvis skal der trykkes på 2 knapper når
opvaskemaskinen skal startes).
Uden for huset er opsat et nyt skilt ved Østerbrogade og der er opsat lampe over indgangsdøren.
Efter en svær fødsel med engement af Teknisk Forvaltning, byggetilsyn m.m.m. er der nu etableret
en rampe til indgangsdøren.
Der har i 2010 været i alt 253 bookinger og dette møde er booking nr. 50 i år. Det er mere end 1 om
dagen og når man tager i betragtning at huset ikke bruges i week-enden og sjældent om fredagen,
så er det forståeligt, at vi kan støde sammen herhenne. Så vidt jeg er orienteret har alle taget disse
”sammenstød” med godt humør. Det er dejligt, for der skulle jo gerne være plads til alle når
behovet er der.
Sidst men ikke mindst er der sket nye ting på vores hjemmeside. Vores webmaster Kirsten Jepsen
har fået bookingen af huset til at fungere. Det betyder, at alle nu booker via hjemmesiden og at
alle, inden de booker, kan gå ind og se, hvornår der er plads. Man kan booke for et halvt år ad
gangen (1/4 og 1/10). En stor tak til Kirsten for det.
Til slut vil jeg ønske det Brugerråd, som skal vælges i aften, rigtig god arbejdslyst og glæde ved det
arbejde, I kommer til at udføre. TAK.
Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål og/eller kommentarer til beretningen.
Else Rasmussen:
Rampen er ikke god nok. Der mangler huller i den. Den bliver glat. EH stiller sig til rådighed for en
diskussion om den rette udformning.
En større måtte inden for yderdøren efterlyses.
Hvem skal rydde sne og bekæmpe glatføre i gården?
Formanden oplyste, at snerydningsansvaret ikke er afklaret. Brugerrådet har henvendt sig til
kommunen, som har indgået lejekontrakten med ejeren af huset, men det er i skrivende stund ikke
lykkedes at få kontrakten at se. Karen Munk oplyser, at hun har talt med ejeren om problemet. Han
mener ikke, at det er hans ansvar.
Poul Lauritzen:
Hjerteforeningen har kun 1 kopi af skabsnøglen og vil få fremstillet en ekstra til aflevering.
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Lillian Andersen:
Mener at informative opslag er relevante. Dervar enighed om, at Informative opslag kan ophænges
på opslagstavlen hvis de forsynes med signatur af den ophængningsansvarlige organisation/person,
som også har ansvaret for at fjerne opslaget når det ikke mere er aktuelt.
5. Regnskab til godkendelse:
Formanden oplæste regnskabet, som er godkendt af Brugerrådet og Hedenstad kommune.
Regnskabet blev godkendt og lægges på hjemmesiden sammen med referatet fra årsmødet.
6. Budget til orientering:
Budget 2011 blev læst op af formanden. Budgettet lyder på 247.800 kr. Budgettet lægges på
hjemmesiden.
7. Forslag:
Der foreslås en vedtægtsændring af § 5 stk 10 således:
”Såfremt et medlem af Brugerrådet eller en suppleant forlader sin forening, forbliver han/hun
Brugerrådsmedlem/suppleant, indtil førstkommende årsmøde, hvor et nyt Brugerrådsmedlem
vælges for den evt. resterende del af valgperioden/en suppleant vælges efter § 5 stk 2”.
Vedtægtsændringen blev godkendt eenstemmigt.
8. Valg af medlemmer til Brugerrådet:
Følgende blev opstillet og valgt:
John B. Rasmussen for 1 år*
Lene Pedersen for 2 år.
Laila Lyse Petersen for 2 år.
Karina Lyse Petersen for 2 år.
* Skyldes at et medlem af Brugerrådet afgik før valgperiodens udløb
9. Valg af suppleanter:
Følgende blev opstillet og valgt:
Eva Laursen (1. suppleant)
Elsebeth Rasmussen (2. Suppleant)
10. Valg af revisor:
Esther Hummel blev opstillet og valgt.
11. Eventuelt:
Referat og regnskab ophænges i Frivillighuset.
Liste med navne /adresser/telefonnumre/mailadresser på Brugerrådet ophænges i Frivillighuset.
Albatros drøfter eventuel ophængning af kunst med det nye Brugerråd (udstillere må være
selvforsikrede).
Kommunen kontaktes vedrørende eventuel overtagelse af udtjent overheadprojketor. Indtil sagen
er afklaret må de enkelte organisationer selv låne sig til projektorer/OH projektorer og andet
audiovisuelt udstyr.
Webmasteren oplyste, at eventuelle links på hjemmesiden gik til de pågældende
hovedorganisationer. Hvis man ønsker links til lokale hjemmesider skal webmasteren have
webadresserne.
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Afslutningsvis takkede Kirsten Jepsen den afgående formand Esther Hummel for en fremragende
indsats som den første formand for Brugerrådet.
Mødet slut kl. 20.50
Hedensted den 22. februar 2011.
Børge Smidt, referent
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