
    Frivillighuset i Hedensted  
 

 

 

 

Der afholdes møde i Brugerrådet tirsdag, den 3. maj 2016 kl. 19 i 

Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted. 

 

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden: 

 

 7. Orientering om fremtidig inter- 

     netforbindelse til Frivillighuset. 

Dette punkt blev taget først af hensyn til 

Hans Herzum Larsen. 

Der bliver givet tilskud fra kommunen til 

internet forbindelse via § 18 midler. 

Hans arbejder videre med at finde den 

bedste løsning og udarbejder en 

brugervejledning når forbindelsen er 

etableret 

 1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Pkt. 8 skal være 2. maj 2016 
Mangler pkt. om rengøring. Det bliver sat 

ind som pkt. 9 

 2. Godkendelse af referat af møde 

     den 18. januar 2016. 

     

Godkendt 

 3. Booking. 
     På mødet forventes udleveret 

     booking-oversigt for januar 

     kvartal 2016.  

 

Oversigt for januar kvartal var 
fremsendt. Der er kommet en ny gruppe 

til Demenscafé der afholdes hver anden 

fredag 

 4. Budget og regnskab. 

     Budget- og regnskabsoversigt 

     udleveres på mødet. 

 

Budget og regnskab blev udleveret, 

gennemgået og godkendt. 

 

 5. Orientering om ændring af   

     varmeforsyning med placering 

     af varmepumpe i salen. 

     

På grund af varmepumpen skal alle døre 

bortset fra døren til lokale B der skal 

lukkes være åbne når lokalerne forlades 

 

 6. Inventar. 

     Forslag til inventarønsker? 

     

Skab til natteravnene.  

12 vandglas. 

Ny kaffemaskine. 

Ovn, microovn eller miniovn. Torben 
tilbyder at lave et ”skab” til en evt. ovn. 



 8. Orientering fra dialogmøde 

     den 2. april 2016. 

 

Dialogmøderne afholdes 2 gange årligt. 

Møderne afholdes til dels for at fremme 

et netværk mellem de forskellige 

organisationer og for at fremme 

samarbejdet på tværs af grupperne samt 

samarbejdet med kommunen  

Næste møde er mandag d. 14. november 
2016 i kantinen på Hedensted Rådhus. 

 

 9.  Rengøring Der blev afleveret kopi af rengørings-

kontrakten. Vinduespudsning er aftalt til 

juli måned. 

Gulvene er nogle steder ved at være 

slidte og trænger til en større omgang. 

Rengøringsselskabet spørges om en pris 

på dette ligesom Kirsten undersøger 
hvad det kostede i Hammer Lejrskole. 

Karen vender med Berit hvordan vi 

forholder os i denne situation. 

 

10. Eventuelt. 

 

Der mangler stadig en underskrift fra 

Diabetsforeningen om nøglen til deres 

skab. 

Der kommer bonus fra forsikrings-

selskabet 
Der er taget hånd om myrer i salen. De 

er væk nu. 

Det manglende varme vand er også 

ordnet. 

Der er problemer med den store 

skraldespand i køkkenet. Den er kun til 

tørt papir. 

Skraldeposen under vasken skal 

fjernes hver gang og smides i den 

grønne beholder udenfor døren. 

 

11. Næste møde. 

  

Næste møde aftalt til 

Tirsdag d. 30. august 2016 kl. 19,00 

 
 


