Referat fra brugerrådsmøde den 18.01.2012 i Frivillighuset.
Deltagere:

Lene Pedersen, Kirsten Jepsen, John Rasmussen, Eva Laursen, Elsebeth Rasmussen
og Karen Munk.
Fraværende: Thorkild Skovbølling.
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde den 26.10.11:
Referatet blev godkendt.
2. Fernisering med Albatros:
Evaluering af fernisering med Albatros den 28.10.2011 i Frivillighuset. Det blev vurderet, at
ferniseringen var en god ide – ca. 50 deltagere.
Der er enighed om, at udsmykningen af Frivillighuset er godt, og det vil derfor være op til det
nye Brugerråd, om der fremover skal afholdes fernisering en gang årligt, og om udgiften
evt. skal deles mellem Frivillighuset og Albatros.
3. Budget / økonomi:
Lene Pedersen og Kirsten Jepsen har været til budgetmøde med Susanne Astrup fra Hedensted
Kommune, og et overført overskud på kr. 45.000 kan anvendes til indkøb af inventar i 2012.
Lene Pedersen oplyser, at der i § 18 midler for 2012 er bevilget det ansøgte beløb på kr. 206.600
til Frivillighusets drift. Der blev udleveret regnskab for år 2011.
Af inventarønsker nævnes projektor, evt. piano, brochureholder, legeområde for børn samt
mindre ting til køkken m.v.
Der ønskes en ny brochureholder og den nuværende reol i gangen kan evt. bruges til
legetøj, spil m.v.
Det besluttes, at det er det nye Brugerråd, der skal drøfte inventarønsker og sørge for anskaffelse
heraf ud fra det bevilgede beløb for år 2012.
Der er enighed om, at der udenfor bør anskaffes en beholder til cigaretskodder, da den nuværende bakke med grus udenfor ikke fungerer, da cigaretskodder blevet smidt ved siden af.
John vil undersøge prisen på en ophængt cigaretholder.
Det er aktuelt nødvendigt at anskaffe et skab, der kan aflåses, hvor der skal opbevares
elektronisk udstyr til teleslynge. Da dette haster, bliver arbejdet udført straks.
Skabet skal placeres i den store sal i det hjørne, hvor teleslyngen allerede er placeret.
John Rasmussen vil kontakte tømrer Jørgen Boysen, Hornsyld, da han har opsat de øvrige
skabe i Frivillighuset.
4. § 18 midler ansøgning – svar medio januar:
Jfr. punkt 3 er der bevilget kr. 206.600 i § 18 midler for år 2012 – svarende til det ansøgte beløb.
5. Booking:
Der har været forespørgsel fra Handicapforeningen om at kunne se på bookingskemaet, hvem
der har booket de forskellige tidspunkter for på den måde selv at kunne kontakte en anden
forening, hvis man har brug for at bytte tidspunkt for booking.
Dette er ikke muligt, og hvis en forening har brug for at bytte tidspunkt for booking med en
anden forening, må der i stedet rettes henvendelse til Kirsten, der vil sørger for kontakten.
Brugerrådet har ønske om at få en oversigt over fordelingen af bookingaftaler for at se, i
hvor stort omfang Frivillighuset bliver brugt / og hvilke foreninger, der bruger Frivillighuset.
Kirsten vil fremsende en oversigt over fordelingen i år 2011, og ved fremtidige møder i

Brugerrådet udleveres en oversigt til Brugerrådets medlemmer.
Vedr. anvendelse af Frivillighuset oplyser Lene, at alarmen ikke altid er slået til.
Det besluttes, at en nøgle ikke fremover kan afhentes på cafe Cozy, og det overvejes,
at der i stedet skal opsættes en nøgleboks.
Indtil videre vedtages, at de grupper, der bruger Frivillighuset regelmæssigt, får udleveret en
nøgle, og de grupper, der kun skal bruge Frivillighuset enkelte gange, kan låne en nøgle.
6. Nye brugergrupper:
Af nye brugergrupper er en selvhjælpsgruppe med kroniske smerter og en selvhjælpsgruppe
for scleroseramte.
Der aftales, at der på opslagstavlen i gangen ophænges en liste over foreninger / grupper,
der modtager § 18 midler og som har benytte Frivillighuset.
Samtidig oplyses, at der på hjemmesiden er en opdateret liste over brugergrupper for år 2011.
Der orienteres om, at Kommunens personale bruger de 2 møderum ved gangen.
7. Årsmøde:
Valg til brugerråd:

Der skal vælges 5 nye medlemmer + 2 suppleanter til Brugerrådet.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kirsten Jepsen – modtager genvalg
John Rasmussen – modtager genvalg
Karen Munk
– modtager genvalg.

Ordstyrer:

Lillian Andersen, Uldum

Brød / kaffe:

Karen køber kaffe + brød til ca. 30 personer.

Annoncering:

Lene sørger for præsentation i Hedensted og Tørring Ugeaviser og
sender indkaldelse ud til foreningerne.

Lene vil sende årsberetning til bestyrelsesmedlemmerne.
Torben Lykke er ophørt som kasserer på grund af sygdom, og bestyrelsen har valgt
Ove Gundersen som ny kasserer.
Det besluttes at sende en hilsen fra bestyrelsen til Torben med tak for godt samarbejde.
8. Snerydning:
Lene har kontaktet Ole Madsen fra kommunens vejafdeling, der sørger for snerydning.
Hun fik samtidig oplyst, at snerydningen er en kommunal udgift.
9. Adgang til genbrugsstation:
Annulleret – da Frivillighuset ikke er omfattet af erhvervsreglerne vedr. genbrugsstation.
10. Eventuelt:
Det præciseres, at rengøringsartikler indkøbes af rengøringsfirmaet.

22.1.2012
Karen Munk

