Frivillighuset i Hedensted

Der afholdes møde i Brugerrådet tirsdag, den 25. oktober 2016 kl. 19 i
Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted.
Fraværende: afbud fra Lissi. Øvrige fraværende Per og Torben
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

godkendt

2. Godkendelse af referat af møde
den 30. august 2016.

godkendt

3. Booking / nøgler.
På mødet forventes at foreligge
bookingoversigt for juli kvartal
2016.

Der var fremsendt oversigt over booking
for juli-september. Der mangler 1 nøgle
som er udleveret til Mødrehjælpen, der
er prøvet forskelligt for at få den men
hidtil forgæves. Ligeledes mangler en
ekstra nøgle til et skab. Lene sørger for
at få lavet en.
Budget og regnskab blev udleveret,
gennemgået og godkendt.

5. Budget og regnskab.
Budget- og regnskabsoversigt
udleveres på mødet.
6. Forslag til § 18-ansøgning for år
2017 (udleveres på mødet).

Forslag til § 18-ansøgning blev udleveret
og gennemgået.

7. Inventar.
Der er indkøbt kaffemaskine og
installeret komfur (godkendt af
kommunen).
Vi drøfter, hvad der evt. mere
kan / bør anskaffes i år.

Der skal købes printer, blækpatroner og
papir. Endvidere skal der købes div. ting
til den almindelige drift

7 a. Gulve

Gulvene har tidligere været slebet ned,
så det er usikkert om det kan lade sig
gøre igen. Det blev derfor besluttet at
købe en stor måtte til indgangen og så
se tiden an

8. Internet.

Der er udleveret nøgle til internettet, der
for øvrigt kører upåklagelig.

9. Dialogmøde den 10. oktober
2016.

Der blev orienteret om mødet, bl.a. at
det blev besluttet der fremover kun skal
være 1 møde årligt.
På valg er:
Lissi
?
Lene
ønsker genvalg
Elsebeth
ønsker genvalg
Suppleanterne Per og Torben ??
Kasserer Ove Gundersen ønsker genvalg
Revisor Esther Hummel spørges.
Som ordstyrer foreslås Arne Berg, der
skal spørges
Intet emne

10. Årsmøde tirsdag, den 21.
februar 2017.
På valg:
Ønsker genvalg:
Kasserer:
Revisor:
Ordstyrer:
11. Eventuelt.
12. Næste møde.

Mandag d. 23. januar kl. 19,00

