FRIVILLIGHUSET – Referat af årsmøde 2012.
Dato: 21. februar 2012.
Følgende var mødt:

Kirsten Jepsen, Høreforeningen
Else Hansen, Høreforeningen
John Rasmussen, Bo – Pam
Elsebeth Rasmussen, Albatros
Kirsten Eskildsen, Albatros
Ragnhild Hansen, Albatros
Lene Pedersen, Ældresagen
Karen Munk, Ældresagen
Eva Laursen, Ældresagen
Anne Lauritsen, Scleroseforeningen
Lissi Sørensen, Scleroseforeningen
Lillian Andersen, Sundhedscafeen
Anny Nielsen, Petanqueklubben
Gerda Rødsgård, Petanqueklubben
Åse Jensen, Diabetesforeningen.

Formanden Lene Pedersen bød velkommen, hvorefter man gik over til følgende
udsendte dagsorden:

DAGSORDEN, jfr. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dagsorden gennemgåes.
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Brugerrådets beretning.
Regnskab til udtalelse.
Budgetorientering.
Indkomne forslag. Vedtægtsændring: § 5, stk. 4
”Brugerrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter
Årsmødet. Der skal vælges formand, næstformand og
kasserer”. Tilføjelse: ”Kasserer kan vælges
udenfor Brugerrådets kreds”.
9. Valg af medlemmer til Brugerråd.
Gennemgang af Brugerråd – på valg /ej på valg.
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
11. Valg af revisor for 1 år.
12. Andre forslag eller spørgsmål fra tilstedeværende.
13. Eventuelt.

1. Dagorden gennemgåes.
Dagsorden gennemgået af formanden Lene Pedersen.
2. Valg af dirigent.
Lillian Andersen blev valgt som dirigent.
3. Valg af referent.
Karen Munk blev valgt som referent.
4. Valg af stemmetællere.
Blev ikke valgt, da der ikke var skriftlig afstemning.
5. Brugerrådets årsberetning.
Formanden Lene Pedersen gennemgik Brugerrådets årsberetning, der blev godkendt
og taget til efterretning.
6. Regnskab til udtalelse.
Kasserer Torben Lykke er ophørt på grund af sygdom, men har afleveret det
afsluttede regnskab for år 2011, der viser et overskud på kr. 51.451.
Pr. 1. januar 2011 var en bankbeholdning på kr. 44.691, hvorefter det samlede
overskud pr. 31. december 2011 udgør kr. 96.142.
På grund af Torben Lykkes ophør har Ove Gundersen midlertidig overtaget
opgaven og fremlagde regnskabet for år 2011, der blev godkendt.
7. Budgetorientering.
Ove Gundersen orienterede om budgettet for år 2012.
Eva Laursen opfordrede det nye Brugerråd til at kontakte Hedensted kommune
omkring problemer med udbetalingstidspunktet af § 18 midlerne.
§ 18 midlerne for 2012 er endnu ikke modtaget d.d. (21.2.2012), og dette er et
problem, da huslejen for januar kvartal 2012 forfalder til betaling pr. 1.1.2012.
8. Indkomne forslag – vedtægtsændring om, at kasserer kan vælges udenfor
Brugerrådets kreds.
Det vedtages, at der ændres i Brugerrådets vedtægter § 5, stk. 4 således, at der
tilføjes, at Brugerrådets kasserer kan vælges udenfor Brugerrådets kreds.
Ove Gundersen blev herefter valgt som Brugerrådets kasserer.

9. Valg af medlemmer til Brugerrådet.
Følgende blev valgt til Brugerrådet:

Derudover består Brugerrådet af:

Kirsten Jepsen, Høreforeningen
Karen Munk, Ældresagen
John Rasmussen, BoPam
Anne Lauritsen, Scleroseforeningen
Lissi Sørensen, Scleroseforeningen (1 år)
Lene Pedersen, Ældresagen
Elsebeth Rasmussen, Albatros.

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Følgende blev valgt som suppleant:

Ragnhild Hansen, Albatros
Åse Jensen, Diabetesforeningen.

11. Valg af revisor for 1 år.
Ester Hummel blev valgt som revisor.
12. Andre forslag eller spørgsmål fra tilstedeværende.
Ragnhild Hansen, Albatros foreslår, at der på endevæggen i lokalet kan monteres
en skinne, hvor malerier ophænges, og malerierne kan så samles i den ene side,
når der er brug for væggen til fremvisning af f.eks. billeder.
Kirsten Jepsen går imod dette forslag, da det vil ødelægge billeder ved f.eks. fremvisning med projector.
Else Hansen, Høreforeningen mener heller ikke, at det er muligt, da skrivetolke
også bruger endevæggen ved fremvisning.
Dette forslag blev derfor ikke vedtaget.
Else Hansen, Høreforeningen oplyser, at der i Hedensted Kommune i Fritidsudvalget er en fritidspulje på ca. kr. 500.000, hvorfra der kan søges midler til
nye aktiviteter. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.
Af evt. nye aktiviteter nævnes projector til undervisning og
foredrag m.v. – samt flere computere til evt. oprettelse af netcafe for ældre
set i lyset af digitalisering af fremtidige henvendelser til Kommunen m.v.
13. Eventuelt.
Ingen yderligere bemærkninger.

22.2. 2012
Karen Munk

