
Bestyrelsesmøde i Frivillighuset 22 august 2011-09-07  

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat  

2. Opsamling fra sidst  

A.ophængning af maleriet  

a hvem gør hvad, hvornår  

b ”fernisering” sammen med Albatros, Hvilket omfang. Presse  

 B. Avisartikler fra brugerne/foreningerne  

 C. Nøgle – orientering  

 D. Brugere berettiget til at bruge frivillighuset  

3. Budget og økonomi  

 4. Rampen til vinter  

 5. Oprydning generelt. Fungerer det  

 6. Kulturcafeen. Byt herfra  

 7. Evt.  

 8. Næste møde  

 

 Til stede var: Elsebeth Rasmussen (nyt medlem), Lene Petersen, Karen Munk,  

Torkild Skovbølling, Torben Lykke, John Rasmussen.  

Fraværende var Laila Petersen og Karina Petersen.og Kirsten Jepsen  

Laila Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen og erstattes af Elsebeth Rasmussen.  

 

Ad 1.  

Godkendelse af referatet. OK  

Ad 2A  

Som besluttet før sommerferien er der købt galleriskinner, og det blev aftalt, at John,  

Torkild og Esben mødes 14/9-2011 kl. 18.30 og sætter dem op.  

Det er tanken at afholde fernisering fredag den 28/10-2011 kl. 15.00 – 17.00. Der  

sættes annonce i Hedensted og Tørring Avis, og vi forsøger at få pressedækning fra  

Hedensted Avis, Tørring Avis, Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad.  

Der indkøbes chips og vin. (Torkild)  

Ad 2B  

Oplægget til ”markedsføring ” huset og brugerne/foreningerne omarbejdes til datid og  

sendes ud til foreningerne. (Torkild)  



Lene sender evt. liste med E-mail adresser og brevskabelon med Frivillighusets logo.  

Ad 2C  

Koden til den nyopsatte nøgleboks er XXX 

Ad 2D  

Der er udarbejdet en liste med brugergrupper som må bruge huset..  

Ad3  

Torben Lykke meddelte, at vi i året 2010 havde et ”overskud” på kr. 45.000, som  

følge af, at der er afsat kr. 45.000 til rengøring, med Hedensted Kommune betaler.  

Der søgt og bevilget §18-midler, som er modtaget.  

A4  

Rampen er nu flyttet til mere hensigtsmæssig placering og forsynet med huller, der  

skal gøre den mere skridsikker  

Ad5  

Oprydning er tilfredsstillende.  

Ad 6  

Kulturcafeen har besluttet at indstille aktiviteterne, da antallet af brugere er for lavt, så  

hjælpernes indsats kan bruges bedre på andre måder  

Ad 7  

Som følge af ovennævnte udtræder Torkild bestyrelsen ved næste årsmøde, og i stedet  

indtræder Eva Laursen.  

Efter skift af opvasketabletter fungerer opvaskemaskinen tilfredsstillende.  

Der har bredt sig en opfattelse af, at brugerrådet sørger for kaffefiltre og servietter  

m.m. til alle brugergruppernes anvendelse, men det er ikke tilfældet.  

Hedensted Kommune er ansvarlig for snedrydning ved frivillighuset.  

Ad8  

Næste møde blev fastsat til onsdag den 26. oktober kl. 19.00  

 


