Frivillighuset i Hedensted

Der afholdes møde i Brugerrådet mandag, den 18. januar 2016 kl. 19 i
Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted.
Fraværende:
Fraværende var: Åse og John
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde
den 4. november 2015.

Referatet fra 4. november blev goddkendt.

3. Booking.
1. Orientering af udvidelse af
bookingsystemet fra 1. januar
2016.
2. På mødet forventes udleveret
booking-oversigt for oktober
kvartal 2015.

3. 1: Kirsten har redigeret bookingsystemet.
Fint med plantegningen.
2: Oversigten er udsendt på PC.

4. Ændring af lokaleforhold fra
1. januar 2016.

4. Alle er oplyst om ændring af lokalernes numre.

5. Budget og regnskab.
Årsregnskab for 2015 og budget
for 2016 udleveres på mødet.

5. Regnskabet for 2015 er underskrevet.
Budget for 2016 blev omdelt.
Ove gennemgik de forskellige poster i regnskabet.

6. Rengøring.
Orientering om møde med kommunen, hvor Brugerrådet fra
2016 overtager rengøringen af
Frivillighuset.
A: Der vedlægges tilbud på rengøring fra 2 rengøringsfirmaer.
Der orienteres nærmere på
mødet.

6.Karen redegjorde for de problemer vi havde haft i
forbindelse med rengøring af huset.
A: To firmaer gav tilbud, de er indsendt til
kommunen.
Karen fortalte om, hvilke indkøb der skulle
fortages i forbindelse med rengøring.

Vi forsøger at lave brugerundersøgelse: alle skriver
antal på. Fremlagte ark i alle lokalerne

7. Årsmøde.
1. Ordstyrer:
2.Bestyrelsesmedlemmer på valg

1.Arne Berg Pedersen
2.Karen, Kirsten, Anne, John
3.Aase, Per

3.Suppleanter på valg:
4.Ønsker Genvalg:
5.Revisor:
6.Kasserer:
7.Forplejning:
8.Registrering af deltagere:
9.Årsberetning:
10.Udsendelse af indbydelser +
dagsorden til årsmøde.
Annoncer i Hedensted Avis +
Tørring Folkeblad
8. Eventuelt.

9. Næste møde:

4.John: ønsker ikke genvalg
5.Esther Hummel: ønsker genvalg til revisor
6.Ove: ønsker genvalg som kasserer.
7. Elsebeth sørger for forplejning.
8. Håber John vil sørge for registrering.
9. Karen laver årsberetningen.
Dagsordenen omdeles
10.Invitationer bliver udsendt på mail.
Annoncerne sættes i aviserne 14 før mødet.

Lene sørger for gaver.

