
    Frivillighuset i Hedensted  
 

 

 

 

 

Der afholdes møde i Brugerrådet torsdag, den 7. november 2013 kl. 19 
i Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted. 

 

Fraværende: John, Anne og Ragnhild 
 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 
   

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra                   

    møde den 8. oktober 2013.  
     

Referat godkendt 

3. Opfølgning vedr.hjertestarter. 

  
    Placering i Huset  

    Kontrol og vedligeholdelse  
    Indkøb af tilbehør  

   

Hjertestarter placeres på reol i gangen. 

Ove sørger for opsætning.  
Kontrol 1gang/uge. Hvis der ikke står ok 

ring til Karen, ellers noteres der bare i 
bogen. Diverse indkøb til brug af 

hjertestarter foretages af Elsebeth. 

4. Forsikringer. 

 

    Forsikringssummen vedr. indbo  
    er forhøjet til kr. 300.000. 

 
    Forsikring vedr. kassebehold- 

    ning undersøges af kasserer. 
 

Forsikringssummen er forhøjet lidt 

hvorfor præmien også er lidt større. 

Forsikringsselskabet har meddelt at der i 
erhvervsforsikringen er includeret en 

kassebeholdning på op til 3 mill. Kr. 

4. Budget og regnskab. 

 
 

 

Budget og regnskab gennemgået. 

Kassebeholdning pr. 8/1-14 vil være ca. 
15.291 kr. 

 

5. Forslag til § 18-ansøgning for 

    år 2014. 
 

 

 
 

§ 18 ansøgning gennemgået og 

godkendt 



6. Inventar. 

     
    Hvor langt er vi med indkøb af: 

    Værktøjskasse 
    Bærbar computer 

    Udskiftning af lås i skab i gang. 
 

    Hvilke andre udgifter skal / kan  
    afholdes af budgettet for 2013.  

 

På grund af Johns fravær intet nyt, men 

beløbet er ca. 2.000 kr. 
Ang. Bærbar PC: Incl. Programmer, 

taske, trådløs mus og hvad der i øvrigt 
er nødvendigt vil prisen ligge indenfor 

det afsatte beløb. 
Der kan således også blive til 4 

persienner til lokale A prisen er ca. 1.100 
kr. pr. stk. Lene bestiller. 

Ang. Nøgle til skab skal tømreren have 
skabslågen for at kunne isætte en nøgle 

der ligner de andre. Ove sørger herfor. 
Der skal også købes 4 nye stole til 

køkkenet. Pris ca. 100 kr. pr. stk. Lissi 
køber. 

 

7. Årsmøde torsdag, den 20. februar 
    2014 kl. 19.00. 

 
    Ordstyrer 

    På valg 
    Ønsker genvalg 

    Servering 

 

Invitation sendes til de berettigede 
brugere. Huset er i år blevet brugt af 21 

foreninger (eller 27 grupper). 
Karen har talt med Lillian Andersen, der 

gerne vil være ordstyrer. 
På valg er Karen Munk, Kirsten Jepsen, 

John B. Rasmussen og Anne Lauritsen. 

Ragnhild og Aase som suppleanter. 
Karen, Kirsten og Aase ønsker genvalg. 

Karen Prøver at tale med Arne 
Rasmussen om han vil være revisor. 

Servering aftales på næste møde. 
 

8. Eventuelt. 
 

 

 

Der har været problemer med at 
parkeringspladserne har været optaget. 

Karen taler med Jakob om hvad der kan 

gøres. 

9. Næste møde. 

 
 

Næste møde aftalt til  

Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 19,00 
i Frivillighuset. 

 

Aase Jensen 


