
    Frivillighuset i Hedensted  
 

 

 

 

Der afholdes møde i Brugerrådet mandag, den 19. januar 2015 kl. 19 i 

Frivillighuset, Østerbrogade 21 B i Hedensted. 
 

Fraværende: Lissi  
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

   

Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde 

    den 3. november 2014. 
     

Rettelse årsmøde: på valg er Elsebeth, 

Lene og Lissi samt suppleanterne Per og 

Aase 

3. Fordeling af nøgler / skabe.  
  

    Overdragelse af nøgler mv. fra 

    John til Lene, der er nøgle –  

    ansvarlig fra 1. januar 2015 

    iflg. aftale på møde den 3. 

    november 2015.                                                                                                                         
 

Lene fik overdraget nøglerne og der var 

enighed om at hun skulle have et sæt 

nøgler til alle skabe og yderdøren   

i tilfælde af at en blev væk. 

4.  Booking. 
 

     Der udleveres bookingoversigt 

     for oktober kvartal 2015. 
 

Bookingoversigt for oktober kvartal 2014 
var fremsendt. 
 

5.  Budget og regnskab. 
 

     Der udleveres budget-og regn- 

     skabsoversigt på mødet. 
    

Der blev udleveret en kopi af det 

godkendte regnskab samt oversigt over 

beholdning. Ang. fremtidige ønsker og 

anskaffelser vedrører dette det nye 

brugerråd 

6. Inventar. 
 

    Der er indkøbt følgende: 
 

1. Overskab til køkken 

2. Kopper mv. + bestik til max. 

50 personer. 

Der laves dymostrimler til skabene, 

således at det fremgår hvad der skal 

være i de forskellige skabe. 



7. Hjertestarter. 
 

    Modtaget forslag om ændret 

    Placering af hjertestarter. 

Hjertestarteren placeres fremtidig lige 

inden for døren på væggen til venstre 

8. Årsmøde.  
 

    Ordstyrer: 

    På valg: 

    Ønsker genvalg: 

    Valg af revisor:   

    Udsendelse af indbydelser + 

    dagsorden til årsmøde. 

    Annoncer i Hedensted Avis + 

    Tørring Folkeblad. 
 

    Servering mv.: 
                             

Arne Berg har indvilget i at være 

ordstyrer på årsmødet. 

På valg: Elsebeth, Lene og Lissi, der alle 

er villige til genvalg. Suppleanter Per og 
Aase er ligeledes villige til genvalg. 

Revisor Ester Hummel har også indvilget i 

genvalg. 

Der blev udleveret indbydelse og 

dagsorden, ligesom årsberetningen 

tidligere var fremsendt.  

Annoncering i Hedensted Avis og Tørring 

Folkeblad d. 4. og 3. februar. 

9.  IT Ældresagen har udtrykt ønske om et 

aflåst skab i depotet til deres ting. 

Muligheden herfor undersøges nærmere. 
Der er ændret adgang til det trådløse net. 

I stedet for HEDADMOFF er det fremtidig 

HEDENSTED-HOTSPOT, og der skal lukkes 

ind med Nem-id eller mobilnummer. 

Anvisning herom udleveret. 

10. Eventuelt. 
 

 

Eventuelle ændringer vedr. 

adgangsforholdene skal drøftes med 

Teknisk Forvaltning 
 

 

 

10. Næste møde: 
 

 

Næste møde er årsmødet. Det blev aftalt 

at bestyrelsen møder kl. 18,00. 

 


