Referat fra Brugerrådsmøde den 4.09.2012 i Frivillighuset.
Deltagere:

Lene Pedersen, John Rasmussen, Elsebeth Rasmussen, Anne Lauritsen, Lissi
Sørensen, Ragnhild Hansen, Åse Jensen, Karen Munk og Ove Gundersen (kasserer).
Fraværende: Kirsten Jepsen (afbud)
Dagsorden:
1. Referat fra sidst:
Referatet blev godkendt.
2. Projekter:
John kontakter Punkt 1, Hornum og evt. Lindved El om tilbud på projekter.
3. Budget / regnskab:
Regnskabet blev gennemgået og udviser en kassebeholdning pr. 6.7.2012 på kr. 140.776.
4. Belysning i Store Sal:
Ragnhild kontakter Kirsten Eskildsen fra malergruppen, der har kendskab til, at der i
Bygningen i Vejle er en fin belysning for malere. Ragnhild og Kirsten vil undersøge prisen
på denne belysning og meddele denne pris til Lene – angivelig er der nok tale om en ret
stor udgift.
John kontakter Lindved El og Kjærgård El for at få en samlet overslag over udgiften til både
belysning og projekter.
Når disse overslag er modtaget, kontakter han Lene og Ragnhild, hvorefter der arbejdes videre
med sagen.
Der godkendes en udgift indenfor en beløbsramme på kr. 40.000.
5. Orientering: Booking afslag.
Der orienteres om, at det er en betingelse for at kunne benytte Frivillighuset lokaler, at der er
tale om en forening eller gruppe, der er berettiget til § 18-tilskud.
Kirsten anmodes om at fremsende opgørelse over booking for juli kvartal 2012 til Bestyrelsen.
6. Fernisering:
Frivillighuset indbyder til Åbent Hus” og betaler annoncering i Hedensted og Tørring Avis.
Lene Sender læsestykke til disse 2 lokalaviser, og der undersøges mulighed for info på
Internettet under Hedensted Antenneforening.
Fernisering er aftalt til fredag, den 9.11.2012 kl. 15 – 17.
Malergruppen vil være vært ved lidt forfriskning (vin + chips).
7. Nøgle boksen:
Kirsten sørger for at der opsættes ny nøgleboks til erstatning for eksisterende, og der er ingen
udgift til nøgleboksen, da den er gået i stykker under garantiperioden.
Nogle bestyrelsesmedlemmer mangler nøgle til Brugerrådets skab – Lene vil undersøge det
nærmere og sørge for, at alle har nøgle til Brugerrådets skab.

8. Maling af vindfangets vægge:
Jakob har oplyst, at han har maling, og Brugerrådet vil sørge for at udføre malerarbejdet,
hvorfor der ikke er tale om nogen udgift.
9. Eventuelt.:
Lissi ønsker undersøgt mulighed for at låne sangbøger, og det aftales, at de forskellige
brugere af Frivillighuset gerne må låne Ældresagens sangbøger, der i depotet.
Det aftales, at sangbøgerne vil blive placeret i reolen ved indgangen.
10. Næste møde:
Næste møde afholdes tirsdag, den 2.10.2012. kl. 19 i Frivillighuset.
12.09.2012
Karen Munk

.

