
    Frivillighuset i Hedensted 
  

 

 

 

Der afholdes møde i Brugerrådet tirsdag, den 28.5.2013 kl. 19 i 
Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted. 

 

Fraværende: Ragnhild Hansen 

Referent    :  Anne Lauritsen / Karen Munk 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 

    den 28.3.2013. 

Referatet blev godkendt. 

 

 

3. Opfølgning vedr. hjertestarter. 

  

 

Hjertestarter placeres på reol i gangen 

og kan benyttes af alle brugere af 

Frivillighuset. 

Ældresagen har tilbudt at checke 

hjertestarteren 1 gang ugentlig. 

 

4. Opfølgning vedr. oprettelse af 

    trådløs netforbindelse i forbin- 

    delse af opstart af datastue. 

 

Der er oprettet trådløs netforbindelse, 

som ifølge det oplyste påvirker brugere 

med høreapparat. 

Årsagen hertil undersøges nærmere. 

 

5. Budget og økonomi. 

 

 

Der udleveres budget- og regnskabs- 

oversigt. 

I budgettet skal tages hensyn til udgift til 

netbank kr. 300 og vedligeholdelse af 

hjertestarter kr. 500 pr. år. 
 

6. Brandslukning af Falck - Lene   

    Larsen undersøger nærmere. 

Lene oplyser, at der er adgang til 

nødvendigt brandsluningsmateriel. 

 

7. Anskaffelse af værktøjskasse til  

   John (vicevært). 
   Hvilke ting, der er behov for, samt 

   udgiftens størrelse undersøges af  

   John. 

John fremviser overslag over udgift til 

nødvendigt værktøj på kr. 1.859,45. 
Det godkendes, at John indkøber 

nødvendigt værktøj. 

 



8. Forslag til inventarønsker mv. 

    Hvilke ting – store eller små - 

    mangler i Frivillighuset ? 

       

Elsebeth indkøber marmelade-skeer. 

Der aftales, at alle overvejer inventar- 

ønsker til næste møde, hvor vi kan tage 

stilling til, hvilket inventar, der kan 

købes i indeværende regnskabsår. 

 

9. Forsikringer. 

 

 

Karen undersøger ved forsikringen, om 

der skal ske forhøjelse af præmien på 

grund af udvidelse af forskelligt inventar. 

Frivillighusets forsikring dækker indkøbt 

inventar af Brugerrådet, og de forskellige 

brugergrupper dækker selv for egne ting 

i de aflåste skabe. 

 

10.Gennemgang af den fremsendte  

    liste fra Kirsten over grupper /                                                        

    kontaktpersoner, der anvender 

    Huset. 

 

 

Listen er gennemgået, og Kirsten tilretter 

listen med oplysning om ændringer. 

John sender liste til Kirsten over de 

Personer / grupper, der har nøgle til de 

forskellige skabe. 

Nøgle til skab nr. 5 er bortkommet, og 

John sørger for, at der sættes ny lås i.  

 

11.Eventuelt. 

 

 

De forskellige kasser, der er placeret på 

gulvet i depotet tilhører kommunens 

integrationsafdeling ifølge Susanne 

Astrup, Hedensted Kommune. 

Kasserne vil snarest blive fjernet. 

 

12.Næste møde. Tirsdag, den 8. oktober kl. 19. 

 
 


