Frivillighuset i Hedensted

Der afholdes møde i Brugerrådet mandag, den 23. januar 2017 kl. 19 i
Frivillighuset , Østerbrogade 21 B i Hedensted.
Fraværende: Ove (kasserer) samt Per
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat af møde
den 25. oktober 2016.

Godkendt

3. Booking.
Der vedlægges bookingoversigt
for oktober kvartal 2016.

Der har i 2016 været 416 bookinger
d.v.s. en stigning på ca. 20% i forhold til
2015.
Der er indtil nu foretaget 234 bookinger i
tiden 1/1 – 30/6 2016

4. § 18 – tilskud.
På mødet udleveres bevilling af
§ 18-beviling for år 2017 +
oversigt over § 18-puljen for år
2017.

Det fulde ansøgte §-18 tilskud blev
bevilget og 1. rate er indgået.

5. Budget og regnskab.
Budget- og regnskabsoversigt
udleveres på mødet.

Regnskabet for 2016 er godkendt af
revisor og underskrevet.
Budget for 2017 samt regnskab for
januar måned blev gennemgået uden
bemærkninger

6. Inventar.
Der var enighed om at udsætte drøftelse
Indkøb af inventar for år 2017
om indkøb af inventar til efter årsmødet.
foreslås udsat til efter årsmødet. Dog var der fra ældresagen indkommet
et forslag om en printer til hele huset.
Dette blev afslået, idet der ikke er andre
der har forespurgt samt af hensyn til
drift og vedligeholdelse.

7. Rengøring.
Til orientering oplyses, at der er
foretaget vinduespudsning mellem jul og nytår.
Gulve.



8.



Årsmøde tirsdag, den 21.
februar 2017.

a. Ordstyrer:
b. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
c. Ønsker genvalg:
d. Suppleanter på valg:
e. Suppleanter ønsker genvalg:
f. Kasserer:
g. Revisor:
i. Forplejning:
j. Registrering af deltagere:
k. Årsberetning:
Udkast til beretning vedlægges.
l. Udsendelse af indbydelser +
dagsorden til årsmøde:
m. Annoncer i Hedensted Avis +
Tørring Folkeblad:

















Der er foretaget en ekstra vinduespudsning, og det blev besluttet at
vinduespudsning fremover skal
foretages 2 gange årligt
Der blev besluttet ikke at foretage
videre med hensyn til gulvene nu,
idet Jakob nok skal foretage noget
i forbindelse med udlejning at de
lokaler han p.t. benytter.
Karen har talt med Arne Berg
Pedersen, der har givet tilsagn om
at han vil være ordstyrer.
Lene Larsen
Elsebeth Rasmussen og
Lissi Sørensen,
der alle er på genvalg har givet
tilsagn om at de modtager
genvalg.
Ligeså har begge suppleanter
Per Holk og
Torben Frandsen
Givet tilsagn om at de modtager
genvalg.
Kasserer Ove Gundersen modtager
genvalg.
Revisor Esther Hummel modtager
genvalg
Elsebeth sørger for forplejning.
Aase får tilsendt liste om hvilke
grupper der kan deltage i årsmødet
og foretager registrering af de
fremmødte.
Udkast til årsberetning blev
udleveret til gennemlæsning og
godkendelse.
Indbydelse og dagsorden til
årsmødet blev ligeledes udleveret.
Annonceudkast blev ligeledes
udleveret
Endvidere har Jakob meddelt at
han kommer og fortæller om
alarmen

9. Eventuelt.




10. Næste møde – årsmødet

Der har været forespørgsel om
brugervejledning til komfuret. Den
ligger i en af skufferne i køkkenet.
Kirsten har ferie 11/2-18/2, hvilket
bliver offentliggjort på hjemmesiden af hensyn til bookinger, der
således ikke kan foretages i dette
tidsrum. Ved presserende booking i
dette tidsrum må der ringes til
formanden.

Det blev aftalt at vi mødes
i Frivillighuset d. 21/2 kl. 18,00.

