
Referat fra brugerrådsmøde den 20.03.2012 i Frivillighuset. 

 

Deltagere:      Lene Pedersen, Kirsten Jepsen, John Rasmussen,  Elsebeth Rasmussen,             

                      Anne Lauritsen, Lissi Sørensen, Ragnhild Hansen og Karen Munk. 

Fraværende:  Aase Jensen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Referat fra 2 sidste møder (Konstituerende møde og Brugerrådsmøde 18.1.12) 
    Referatet blev godkendt. 

 

2. Lidt orientering om Huset – historik, vedtægter, forretningsorden, hjemmeside m.v. 

    Lene Pedersen foretog en generel orientering omkring Frivillighuset. 

    Hun orienterede om pressekontakt til Hedensted Avis, hvor alle frivillige foreninger har 

    mulighed for at sende et indlæg til avisen for at gøre opmærksom på brugen af Frivillighuset. 

 

3. Budgettet: § 18 ansøgning og bevilling og budgettets enkelte konti: 

    Lene Pedersen orienterede om budgettet – herunder § 18 midler. 

 

    Ønsker til budgettet: 

     

    Projektor: 

    Lene Pedersen har rettet henvendelse til Frans Andersen, Hedensted Kommune for at søge om 

    midler fra Udviklingspuljen. Han mener at henvendelsen i stedet skal gå videre til senior- / 

    socialchef, og det aftales, at Frans Andersen vil arbejde videre med sagen, og der afventes 

    derfor en tilbagemelding på henvendelsen. 

    Det besluttes, at vi undersøger og indhenter tilbud på  projektor incl. installation. John vil 

    undersøge pris, og det godkendes, at der kan indkøbes en projektor indenfor en pris af ca. 

    10.000 – 15.000 kr.  

      

     Legeområde for børn: 

     Indretning af legeområde til børn udsættes indtil videre på grund af, at det er et meget begrænset 

     antal børn, der kommer i Frivillighuset. 

 

     Brochureholdere: 

     Elsebeth vil kigge på brochureholdere hos Zap In og indhente forskellige brochurer mv. 

 

     Køkkenredskaber: 

     Lene og Karen vil indkøb lagkagekniv, bakke, oplukker, mindre brødkurve m.v. 

 

     Hjertestarter: 

     Elsebeth vil undersøge pris på hjertestarter – herunder vejledning i brug af hjertestarter. 

   

     Ekstra bord: 

     Ragnhild oplyser, at Malergruppen har brug for mere bordplads. 

     Ragnhild og Elsebeth vil undersøge pris på klapbord – f.eks. i Bauhaus, og det godkendes, 

     at de køber 2 bordplader med 4 bukke indenfor en pris på ca. kr. 2.000.  

 

     Skab til teleslynge i den store sal vil blive opstillet, og iflg. John vil udgiften udgøre ca.  

     Kr. 3.000. 

 

 

 



     Cigaretholder – udendørs: 

     John undersøger pris på cigaretholder til udendørs brug. 

 

     Udsmykning: 

     Lissi og Anne vil købe 2 sæt lanterner af 3 stk. med bloklys til opstilling i indgangen. 

     Derudover indkøbes lysestager og lys til bordene i de forskellige rum. 

     Anslået udgift : kr. 200 – 300. 

 

     Lene Pedersen vil købe 3 stk. sorte krukker til gang m.v. 

 

     Piano: 

     Elsebeth Rasmussen vil undersøge pris på et mindre piano. 

 

4.  Eventuelt: 

      

     Der udleveres nøgler til Brugerrådets skab til alle bestyrelsesmedlemmer. 

     Derudover udleveres 1 ekstra nøgle til yderdøren  til John og Ragnhild  på grund af, at der er 2 

     ansvarlige indenfor disse grupper. 

 

5.  Næste møde: 

 

     Afholdes tirsdag, den 17.4.2012 kl. 19. 

 

 

     22.3.2012 

     Karen Munk 

          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 


