Referat fra Brugerrådsmøde den 8/10 2013 i Frivillighuset
Deltagere:
Fraværende:

Kirsten Jepsen, Elsebeth Rasmussen, Anne Lauritzen, Lissi Sørensen, Lene Larsen, Karen Munk,
Ragnhild Hansen og Ove Gundersen (kasserer).
Aase Jensen, John B. Rasmussen

Dagsorden;
1.

Referat fra sidst
Referatet godkendt

2.

Hjertestarter
Leveres efter kursus på Kirkecentret den 23/10 (ikke fuldtegnet – pris kr. 100,-)
Kontrolleres af ”Albatros” den ene gang om ugen og Ældresagen den anden gang

3.

Trådløs netadgang i Frivillighuset
Kan bruges af alle. Der skal hver gang udfyldes en formular med navn på brugeren. Formularen blev udleveret
på mødet sammen med brugerinformationer og vejledning.
Adgangen er gratis

4.

Digital postkasse
Meddelelse fra Erhvervsstyrelsen udleveret – skal oprettes inden 1/11 2013

5.

Forsikringer
Tidligere forsikringssum kr. 163.000,-. Foreslået forhøjet til kr. 300.000,-(p.g.a. de store investeringer i 2013) samt
forsikring på kassebeholdning. Ove undersøger m.h.t. nødvendighed og pris

6.

Indbydelse til frivilligkonference
Indbydelse udleveret – privat tilmelding.

7.

Budget og økonomi
Orientering af Ove. Bilag omdelt. Budget godkendt.

8.

Inventar
Værktøjskasse til John Rasmussen endnu ikke indkøbt
Der mangler en låsecylinder til skab nr. 5. Der forsøges at skaffe samme type cylinder som i de store skabe.
Bærbar computer til brug for Kirsten Jepsen, som i forvejen har brugt sin egen. Kirsten kan selv vælge, hvilket
mærke, det skal være og skal selv købe den – pris op til kr. 10.000,-.
Persienner i lokale A udskiftes evt. med metalpersienner. Lene Larsen undersøger priser (2 forretninger).
Persienner kommer sandsynligvis på næste regnskabsår.

9.

Støjnievauet i lokalerne
Der er ingen støj.

10. Gennemgang af lister over grupper/kontaktpersoner
Kirsten Jepsen har lister færdige til næste møde.

11. Eventuelt
Indkøbskort til Brugsen udleveret til Elsebeth Rasmussen.
Nej til ”Red Barnet” til ansøgning om værksted med lønnet ansat.
12. Næste møde
Torsdag, den 7/11-2013.
Der skal diskuteres ansøgning om §18 midler
13. Årsmøde
Torsdag, den 20/2-2014 kl. 19.00.
Forslag til ordstyrer: Lillian Andersen. Karen Munk kontakter hende.
12/10-2013
Ragnhild Haansen

