Frivillighuset i Hedensted

Der afholdes møde i Brugerrådet mandag, den 28. april 2014 kl. 19 i
Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted.
Fraværende: Anne og Kirsten
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde
den 28. januar 2014.

Referater 28/1-14 og årsmødereferat
20/2-14 godkendt. Referat fra
konstituerende møde mangler at John
foruden at være pedel er nøgleansvarlig.
Udsættes til næste møde for
gennemlæsning og sammenligning af
forretningsorden og vedtægter.

3.Gennemgang af forretningsorden
- henvises til forretningsorden på
hjemmesiden.
4. Gennemgang af husorden
- henvises til ordensregler på
hjemmesiden.

5. Forlængelse af huslejekontrakt.

Pkt. 5: Alt brugt service vaskes op
umiddelbart efter brug.
Pkt. 6: Skraldeposer fjernes og lægges i
skraldespanden udenfor døren.
Der indsættes nyt pkt. 7: Husdyr må
ikke medbringes.
De resterende punkter er uændrede.
Sidste afsnit rettes til: Finder du - som
bruger – noget, der mangler eller bør
vedligeholdes, kontakt venligst
Brugerrådet.
Der er flg. ændringer i kontrakten:
Lejemålet kan til enhver tid opsiges med
1 års varsel af lejer men er uopsigeligt
fra udlejers side i 5 år.
Udlejer kan forlange at depositum
reguleres således at det til enhver tid
svarer til 3 måneders aktuel leje.

6. Budget og regnskab.

7. Trådløs netadgang i huset.
Forslag på årsmøde om, at
Brugerrådet reserveres 3 faste
nr. på det skema, der skal udfyldes ved brug af trådløs net.
Skemaet udleveres på mødet.
8.Inventar.
Forslag om trådløs højtaleranlæg
+ flytbar whiteboard til brug ved
arrangementer / kurser i huset.
Der vedhæftes overslag over den
samlede udgift på ca. kr. 6.000.

Regnskab og budget blev gennemgået,
og der er p.t. en kassebeholdning på kr.
63.927.
Log on: Brugerrådet bruger de 3 sidste
numre på listen.
Når vi skal på nettet:
HDEADMINOFF
frivihedxx (xx er tal i brugernavn)
husetxx (xx er tal i brugernavn)

Højttaleranlægget blev godkendt til
betaling med 3.000 kr.
Whiteboard bliver ikke brugt ret meget
af foreningerne, hvorfor det mest angår
ældresagen, dog retter John henvendelse
til Hans Hertzum om det skal være et
digitalt whiteboard, hvorefter det
besluttes om der skal gives tilskud hertil.

Der vil blive redegjort nærmere
på mødet.
9. Kontrol af hjertestarter.

10. Booking.
Der er fremsendt kvartalsoversigt over booking for januar
kvartal 2014.
11. Eventuelt.

12. Næste Møde.

Husk kontrol af hjertestarter når vi er i
huset.
Antallet af bookinger er stigende de
første 4 dage i ugen, så det vil være
hensigtsmæssigt at arrangere nogle af
møder fredag, lørdag eller søndag,
hvis det kan lade sig gøre.
Døren låses altid, når man forlader
lokalerne og alarmen sættes til.
Snerydning foretages af kommunen men
ikke først.
Onsdag d. 10/9 2014 kl. 19,00.

