Frivillighuset i Hedensted

Referat fra møde i Brugerrådet onsdag, den 10. september 2014 i
Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted.
Fraværende: Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat af møde
den 28. april 2014.
3. Trådløs højtaleranlæg.
Hans Hertzum-Larsen, Ældre
Sagen, der har været tovholder
ved etableringen, vil på mødet
gennemgå brug af højtaler –
anlægget.
På mødet vil blive udleveret
betjeningsvejledning.
4. Transportabel whiteboard.

5. Gennemgang af forretningsorden, vedtægter og husorden.
(bedes medtaget i papirform
til mødet – kan udskrives fra
hjemmesiden).

Godkendt
Den udleverede betjeningsvejledning
blev gennengået til brug både med og
uden højttalere. Der var problemer med
hyletone når højttaler var tændt. Hans
vil undersøge hvordan det kan løses og
melde tilbage. Hans stiller sig til rådighed
med hjælp ved problemer. Der kan altid
ringes til ham, og der ligger navn og
telefonnr. i skabet.
Ældresagen har anskaffet et whiteboard
der kan benyttes af alle hvis den er i
huset.
I foretningsordenen rettes 1. linie til
”Brugerrådet konstituerer sig umiddebart
efter årsmødet.” I sidste linie rettes
datoen til den 10. september 2014.
Vedtægterne fik en bemærkning til § 4
stk.8 om at der burde stå ”Indkaldelse til
årsmøde skal ske pr. brev ……..” Men da
det var eneste ændring forbliver teksten uændret. Der skal ikke foretages
vedtægtsændringer.
I ordensregler rettes pk. 5 ”Alt brugt
service skal vaskes op umiddelbart efter
brug.”

6. Snerydning.

Der foreligger et notat om at snerydning
varetages af kommunen og dermed er
en kommunal udgift.

7. Kontrol af hjertestarter.

HUSK at kontrollere hjertestarteren.

8. Budget og regnskab.

Der var fremsendt skema over budget og
regnskab, hvilken blev genemgået. Der
vil efter betaling af husleje i januar være
en kassebeholdning på kr. 13.377. Der
er således penge til anskaffelse af
yderligere inventar.
Mangler?
Supplering af kopper, glas m.v.
Nye persienner til møderum A og B.
Skab til service.
I år?
Der tages kontakt til husejer ang. skab i
køkken, hvorefter der tages stilling til
resten.

9. Inventar.
Hvad mangler vi ?
Hvilke ting kan købes i år ?
Hvilke ting skal udsættes til
næste år ?
10. Booking.

Der var udsendt bookingoversigt. Der er
stor udlån af lokalerne.

Der kan forhåbentlig udleveres
bookingoversigt for april
kvartal 2014.
11.Eventuelt.

12.Næste møde.

Som dirigentemner til årsmødet blev
foreslået Arne Berg og Lillian Andersen.
Dato for årsmøde blev aftalt til tirsdag
den 24. februar 2015.
Næste møde blev aftalt til mandag den
3. november 2014 kl. 19.00, hvor vi
bl.a. skal drøfte §18 ansøgning og
eventuelle anskaffelser.

