Frivillighuset i Hedensted
Referat fra årsmødet 2015
Til stede var:
Lene Larsen

Ældre Sagen

Torben Frandsen

Natteravnene

Ove Gundersen

Kasserer

Ruth Bøjlesen

Onsdagscafeen

Karen Munk

Ældre Sagen

Kirsten Lundsgård

Onsdagscafeen

Elsebeth Rasmussen

Albatros

Anders Jørgen Andersen Sundhedscafeen

Per Holk

Røde Kors

Ulrik Nielsen

Hjerneskadeforeningen

John Rasmussen

Anonyme Alkoholikere (AA)

Liselotte Hillestrøm

Hedensted Kommune

Lissi Sørensen

Scleroseforeningen

Arne Berg Pedersen

Kræftens Bekæmpelse

Aase Jensen

Diabetesforeningen

Ragnhild Hansen

Albatros

Margit Brink

Ældre Sagen

Eva Laursen

Ældre Sagen

Formanden bød velkommen, hvorefter ordet blev givet videre til Liselotte Hillestrøm fra kommunens
Fællesskab og Fritid.
LH orienterede om kommunens frivillighuse. Frivillighuset i Hedensted har gode adgangsforhold også for
handicappede, og det har et lokale der kan huse op til 50 personer. Det er det mest brugte. I tiden 15/115/2 2016 har det været brugt af 650 personer, hvilket også svarer til det normale brug af huset.
Kommunen vil også holde nogle dialogmøder for de forskellige brugere af huset.
Endvidere oplyste hun at kommunen har en særlig pulje til aktiviteter, der ikke er søgt om i budgetterne.
Det vil være aktiviteter til 5-10.000 kr., der kan søges om. Ansøgningen skal sendes til Berit Hansen
Herefter gik man over til den egentlige dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt
Som dirigent valgtes Arne Berg Petersen.
Aase Jensen valgtes som referent.
Som stemmetællere valgtes Eva Laursen og Kirsten Lundsgård.
Formanden aflagde årsberetning
Herunder blev det oplyst, at der i 2015 havde været 355 bookinger, hovedsageligt mandage til
fredage. Der er stadig næsten ingen i week-enden.
Økonomien hænger fortsat godt sammen med § 18 tilskud og husets udgifter.
Af større udgifter har der været en udgift til konsulentbistand, idet der måtte laves nyt
bookingsystem, og der er skiftet persienner i lokalerne A og B.
Ligeledes blev proceduren omkring brugen af alarm igen gennemgået.

Malergruppen Albatros, der udsmykker lokalerne med malerier holder fernisering i marts måned.
Alle er velkomne.
Efter ønske fra brugerne har kommunen opsat gelænder ved indgangen.
Frivillighuset har fået overdraget brugsretten til yderligere 2 lokaler, så der nu er 1 stort lokale samt
4 mindre lokaler, der kan bookes.
Kommunen har meddelt at man søger nye lokaler til frivillighuset, hvilket giver bekymringer på grund
af forholdene her, nemlig de gode adgangsforhold, placeringen i byen samt husets indretning.
6.
7.
8.
9.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Budgettet blev ligeledes gennemgået og godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
På valg til bestyrelsen er
a. Karen Munk
genvalgt
b. Kirsten Jepsen
genvalgt
c. Anne Lauritsen
genvalgt
d. John Rasmussen
ønskede ikke genvalg
I stedet for John Rasmussen blev Aase Jensen valgt.

10. Valg af suppleanter
a. Aase Jensen
b. Per Holk
c. Torben Frandsen

i bestyrelsen
genvalgt
valgt

11. Esther Hummel blev genvalgt som revisor
12. Ingen forslag fra de tilstedeværende.
13. Intet under eventuelt.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden takkede de tilstedeværende for
fremmødet.
Aase Jensen
Referent.

