
 

Referat fra konstituerende møde i Brugerrådet den 19.3.2013 i Frivillighuset. 

 

Deltagere: Kirsten Jepsen, Lene Larsen, John Rasmussen, Elsebeth Rasmussen, Anne Lauritsen,  

Ragnhild Hansen, Lissi Sørensen, Åse Jensen, Karen Munk og Ove Gundersen (kasserer). 

Dagsorden: 

1.    Konstituering med formand, næstmand og kasserer (varetages af Ove Gundersen). 

 Karen Munk blev valgt som formand og Lene Larsen blev valgt som næstformand. 

 

 Derudover blev besluttet, at Ragnhild Hansen er 1. suppleant og Aase Jensen 2. suppleant.  

2. Fordeling af arbejdsopgaver: 

 Udover opgaverne som formand og næstformand blev foretaget følgende arbejdsfordeling: 

 John Rasmussen er nøgleansvarlig og foretager vicevært-opgaver. 

 Ragnhild Hansen er sekretær. 

 Elsebeth Rasmussen sørger for almindelige mindre indkøb til huset. 

 

 

Referat fra Brugerrådsmøde den 19.3.2013 i Frivillighuset. 

1. Hjertestarter – forslag fremlægges af Ældresagen: 

 Der blev fremlagt 2 forslag til hjertestarter, som Ældresagen har fået bevilget fra Velux-Fonden. 

 Forslag 1:  PAD-model til udgift kr. 12.100 + udskiftning af batteri kr. 2.231 (efter 3 år)  

 Forslag 2:  AED-model til udgift kr. 13.950 + udskiftning af batteri kr. 2.794 (efter 6 år) 

 Hjertestarteren skal opbevares i skab eller taske, som alle brugere af huset skal have adgang til.        

Udgiften til hjertestarter + skab/taske til opbevaring betales af Ældresagen og uden udgift for 

Frivillighuset  

Beslutning: Det besluttes at modtage tilbud om forslag 2 med AED-model til kr. 13.950, og taske 

til kr. 1.350 til opbevaring af hjertestarteren,= i alt kr. 15.300. 

Udgiften til udskiftning af batteri efter 6 år, kr. 2.793 skal afholdes af Frivillig-husets budget, 

ligesom der kan blive aktuelt med udskiftning af elektroder. 

Det besluttes, at der fra år 2014 afsættes et årligt beløb på budgettet på ca. 500 kr til vedligeholdelse 

af hjertestarteren. 

 Hjertestarteren skal tjekkes ca. 1 gang ugentlig, og dette foretages af Ældresagen. 

2. Net-café – forslag fremlægges af Ældresagen: 

Ældresagen arbejder med planer om oprettelse af netcafé, og derfor er kommunen kontaktet henblik 

på oprettelse af trådløs internet i Frivillighuset.  

Senior Service og Social og Sundhed har tilbudt at betale for trådløs internet, hvis dette kan 

godkendes af Brugerrådet.  

Det er enighed om at modtage tilbuddet om, at kommunen vil betale og sørge for etablering 

aftrådløs internet i Frivillighuset.  

Frivillighedskoordinator Birgitte Juhl, Hedensted kommune vil derfor blive kontaktet for aftale et 

møde omkring etablering af trådløs internet, hvor både repræsentanter for kommunen, 

 Ældresagen og Brugerrådet vil deltage.    

 Ældresagen ønsker skab til netcaféen til opbevaring af bærbare computere, men disse kan indtil 

 videre opbevares i Ældresagens eksisterende skabe. 

 

3. Næste møde:    

 Næste møde afholdes tirsdag, den 28. maj 2013 kl. 19 i Frivillighuset.                                            

   

 

 20.3.2013  

 Karen Munk. 


