
    Frivillighuset i Hedensted  
 

 

 

 

Der afholdes møde i Brugerrådet onsdag, den 4. november 2015 kl. 19 

i Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted. 

 

Fraværende: Kirsten  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

   

 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde 

    den 31. august 2015. 

     

 

Godkendt 

3. Booking / nøgler. 

    På mødet udleveres bookingover- 

    sigt for juli kvartal 2015.  

 

Ny § 18 gruppe: Fritid for alle v/Dorte 

Rosenvinge 

Bookingoversigten bliver tilsendt. Nøgler 

til kommunens 2 kontorer udleveres d. 

5/11-15. 

4. Orientering om ændring af 

    lokaleforholdene. 

 

Til de 2 nye rum har kommunen leveret 

borde og stole. Der søges om midler til 

reol. 

5. Budget og regnskab 

    (Regnskabsoversigt fremsendes 

    særskilt). 

 

Budget og regnskab blev gennemgået og 

godkendt. 

 

6. Forslag til § 18-ansøgning for år 

    2016 (udleveres på mødet) 

 

§ 18 ansøgning blev udleveret, 

gennemgået og godkendt. 

7. Orientering om dialogmøder  

    mellem kommunen og bruger-   

    grupper om fremtidig anvendelse 
    af § 18-midler. 

 

§ 18 midler bruges kun til frivilligt 

arbejde – ingen aflønning til kommunalt 

ansatte leder til frivilligt socialt arbejde. 
Der afholdes 2 årlige møder, hvor der 

bl.a. kan komme specielle oplæg og hvor 

der kan aftales hvordan man kan bruge 

hinanden på tværs af de forskellige 

foreninger 

 

 



8. Orientering fra Brugerrådets  

    møde med kommunen den 30. 

    september om Frivillighusets 

    fremtidige økonomi /anvendelse.  

    

Der blev orienteret om mødet hvor bl.a. 

rengøringen blev drøftet. Kommunen 

hører hvad ISS skal have for rengøringen 

med samme vilkår som nu. 

 

 9. Gelænder ved Frivillighuset er 

     etableret. 

  

 

10. Inventar 

      Der er bestilt persienner til de 

      resterende rum. 

      Er der flere inventarønsker i år ? 

 

Persiennerne er sat op. Der købes nyt ur 

og der undersøges priser på lister til 

malerier til de nye rum. Der mangler nu 

persienner til de 2 nye rum, men det må 

vente til næste år.  

11. Årsmøde tirsdag, den 23. 

      februar 2016 kl. 19. 

 

      Ordstyrer: 

      På valg: 

      Ønsker genvalg: 

      Kasserer: 

      Revisor: 

      Servering: 

     

John ønsker ikke genvalg, men Karen, 

Kirsten, Anne + Per, Aase er villige til 

genvalg. 

Ordstyrer Arne Berg Petersen 

Kasserer Ove Gundersen 

Revisor Ester Hummel 

Servering aftales på næste møde 

12. Eventuelt. 

 

 

Det er meddelt Jyske Medier at vi ikke 

ønsker optagelse i telefonbogen mere. 

13. Næste møde. 

 

Mandag d. 18. januar 2016 kl. 19,00 

 


