Frivillighuset i Hedensted

Referat fra møde i Brugerrådet mandag, den 23. oktober 2017
Fraværende: Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

godkendt

2. Godkendelse af referat af møde
den 4. september 2017.

godkendt

3. Booking / nøgler.

Antallet af bookinger er stadig stigende
og det blev besluttet at foretage en
Der er fremsendt bookingoversigt optælling af deltagere ved møder i hele
for juli kvartal 2017.
november måned 2017, der bliver lagt
Der er gennemgang af nøgle- og skemaer i mødelokaler.
bookingoversigt.
Nøgleansvarlig får af og til opringning om
nøgle til møder, men hver forening, der
bruger lokalerne har 1 nøgle og skal
sørge for nøgle til møderne. Har de ikke
nogen nøgle rettes henvendelse til den
nøgleansvarlige.
4. Budget og regnskab.
Regnskabet og budget blev gennemgået
og godkendt
Budget og regnskabsoversigt udleveres på mødet.
5. § 18-ansøgning.

Gennemgået og godkendt

Forslag til § 18-ansøgning for år
2018 – udleveres på mødet.
6. Skiltning ved Frivillighuset.
Hvad er sket siden sidst vedr.
mulighed for skiltning ?

7. Forslag om sammenlægning af
lokalerne C og D.
Der orienteres nærmere på
mødet.

Ejeren af huset, hvor det blev undersøgt
om vi kunne få et skilt på gavlen, vil ikke
have skilt på gavlen, så der kommer ikke
yderligere skiltning om frivillighuset. Der
kommer et A-skilt i pulterrummet, der
kan bruges, men husk at sætte det på
plads efter brug.
Sammenlægning af lokalerne C og D kan
ikke lade sig gøre.

8. Rengøring.

Det blev besluttet at skabe og vinduer
skal rengøres mellem jul og nytår

Forslag om evt. ekstra rengøring
af vinduer / lokaler mellem jul og
nytår ?
9. Inventar.
Der skal et hjertestarterskab op udenfor
og hvis penge og tid rækker skal der nye
Hvilket inventar skal indkøbes
persienner op i lokalerne A og B, ellers
i år ?
udskydes det til næste år
10.Frivilligfest.

Frivilligfesten var rigtig hyggelig og ok.
Maden var god og der var musik under
Evaluering af frivilligfest i
spisningen.
Gudenå centret den 12. 10.2017. Antimobberne, Otiums Venner i Øster
Snede og Home Start fortalte om deres
foreningers arbejde.
11. Dialogmøde den 30. oktober
Der er sendt invitation ud, så husk
2017.
tilmelding.
12. Årsmøde 2018.

Årsmødet afholdes
mandag d. 19/2 2018 kl. 19.00.
Dato for afholdelse af årsmøde ? På valg:
Karen Munk
modtager genvalg
På valg:
Kirsten Jepsen modtager genvalg
Ønsker genvalg:
Anne Lauritsen modtager genvalg
Kasserer:
Aase Jensen
overvejer
Revisor:
Suppleanterne Per Holk og Torben
Ordstyrer:
Frandsen modtager også genvalg
Kasserer
Ove Gundersen
Revisor
Ester Hummel spørges
Ordstyrer
Arne Pedersen spørges

13. Eventuelt.

Der sættes dupper under stole, borde og
bordbukke

14. Næste møde.

Mandag d. 15/1 2018 kl. 15.00

