Referat fra Brugerrådsmøde den 17.04. 2012 i Frivillighuset.
Deltagere:

Lene Pedersen, Kirsten Jepsen, Elsebeth Rasmussen, Anne Lauritsen,
Lissi Sørensen, Ragnhild Hansen, Åse Jensen og Karen Munk.
Fraværende: John Rasmussen.
Dagsorden:
1. Referat fra sidst:
Referatet blev godkendt.
2. Gennemgang af de enkelte punkter fra referatet under ønsker til budgettet:
Projektor:
Lene Pedersen orienterede om forløbet med kontakten til kommunen, herunder
at udgiften skal afholdes af § 18-midler.
Afventer, at John arbejder videre med indkøb af projektor indenfor et beløb på
kr. 10.000 – 15.000.
Brochureholdere:
Elsebeth har indhentet forslag til brochureholdere – skal være vægholdere.
Der udvælges 2 brochureholdere til ca. kr. 1.200, som vil blive indkøbt.
Køkkenredskaber:
Lene og Karen har indkøbt diverse køkkenting og mangler indkøb af bakke, som
snarest vil blive købt. Ragnhild vil komme med brødbakker.
Ekstra bord:
Ragnhild og Elsebeth har skaffet 2 bordplader med tilhørende bukke – pris kr. 900.
Cigaretholder – udendørs:
Udsættes – John arbejder videre med sagen.
Udsmykning:
Lissi og Anne har indkøbt lysestager, lys + 2 lanterner til indgangen.
Piano:
Elsebeth har indhentet følgende tilbud på piano (på hjul):
Yamaha: kr. 15.000 – Sanik: kr. 22.000.
Lene, Kirsten og Elsebeth vil kigge nærmere på piano Yamaha, og det godkendes,
at der i givet fald kan indkøbes ovennævnte piano til kr. 15.000.
3. Budget/regnskab:
Budget og regnskab blev gennemgået.
4. Eventuelt:
Der har været drøftet forslag om evt. indkøb af en hjertestarter, der koster ca. kr.
12.000 – 15.000 + undervisning i brug af hjertestarter.
På grund af begrænset behov vedtages ikke at anskaffe en hjertestarter.

Malergruppen har brug for bedre belysning.
Kirsten Eskildsen , malergruppen har lovet at undersøge muligheden for bedre belysning,
og Ragnhild vil kontakte Kirsten Eskildsen for at følge op på sagen.
5. Næste Møde:
Lene Pedersen vil indkalde til møde i løbet af august – september måned 2012.
18.4.2012
Karen Munk

