Frivillighuset i Hedensted

Der afholdes møde i Brugerrådet mandag, den 15. januar 2018 kl. 15 i
Frivillighuset, Østerbrogade 21B, Hedensted.
Fraværende:
Alle mødt
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde
den 23.oktober 2017.

Godkendt

3. Booking.

Antallet af bookinger stiger stadig, men
nu er de bedre fordelt i lokalerne og der
Der er fremsendt bookingoversigt er begyndt at komme bookinger til
for oktober kvartal 2017 +
fredage og nogle enkelte i weekweek
samlet oversigt for 2017 på i alt
enderne.
530 bookinger.

4. Brugerundersøgelse i november
måned 2017.

Brugerundersøgelsen viste at der var ca.
100 flere der brugte huset i 2017 i
forhold til undersøgelsen i 2016

Resultat af brugerundersøgelsen
udgør i alt 730 brugere i denne
periode.
5. Budget og regnskab.
Budget- og regnskabsoversigt
udleveres på mødet.

Budget og regnskabsoversigt blev
udleveret og gennemgået

5. § 18-ansøgning.
For 2018 er bevilget i alt kr.
363.300 svarende til det ansøgte
beløb.

Ansøgningen om §18 midler blev
bevilget,, og 1. rate for 2018 er allerede
tilgået Frivillighusets konto.

6. Rengøring.
Der er bestilt ekstra rengøring af
køkken + indendørs- og udendørs vinduespudsning.
7. Inventar.
Der er opsat udendørs hjertestarterskab med lys og varme.

8. Udendørs belysning.

Der er truffet aftale med rengøringsfirmaet om den ekstra rengøring, hvilket
vist ikke er foretaget endnu.

Hjertestarteren er sat op udenfor og den
er indberettet til Trygfonden. Der skal
tjekkes batterier i hjertestarteren. Dette
har Torben og Per lovet at gøre da
skabet skal lukkes op for at se om de er
ok

Udlejer har sat nye lamper op

Der er fremsat ønske fra brugere
om etablering af sensor ved indgangen, da der er meget mørkt
i gården i vinterhalvåret.
Udlejer undersøger mulighed for
udskiftning af udendørs lamper
med tilkobling af sensor.
9. Årsmøde mandag, den 19.
Februar 2018.

a. Arne Berg
b. Karen Munk
Kirsten Jepsen
a.Ordstyrer:
Anne Lauritsen
b.Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Aase Jensen
c.Modtager genvalg:
c. Karen Munk, Kirsten Jepsen og Anne
d.Suppleanter på valg:
Lauritsen modtager genvalg. Aase
e.Suppleanter modtager genvalg:
Jensen ønsker ikke genvalg.
f. Kasserer:
d. Per Holck
g.Revisor:
Torben Frandsen
h.Forplejning:
e. Begge modtager genvalg
i. Registrering af deltagere:
f. Ove Gundersen modtager genvalg
g. Ester Hummel ønsker at trække sig.
j. Årsberetning:
Forslag til beretning udleveres h. Elsebeth Rasmussen sørger for
på mødet.
forplejningen
k.Forslag til indbydelse + dagsi. Karen sender invitation ud til
orden udleveres på mødet.
brugergruppen, resten må se i
l. Annoncer i Hedensted Avis
annoncen. Kirsten sender liste til
og Tørring Folkeblad.
Karen, Lene og Aase
j. Forslag til årsberetning blev udleveret
til gennemsyn og evt. bemærkninger.
k. Forslag til invitation og dagsorden

blev udleveret til gennemsyn og evt.
bemærkninger. Årsmødet er mandag
d. 19/2 2018 kl. 19.00.
l. Annoncen kommer i Hedensted Avis
tirsdag d. 30/1 og i Tørring Folkeblad
onsdag d. 31/1.
10. Eventuelt.

11. Næste møde – årsmødet

Udlejer mødte og fortalte han er ved at
undersøge om lægning af 2 rækker fliser
foran belysningen med fortsættelse til
rampen. Endvidere undersøger han hvad
det koster at få udlejers P-skilte ændret
til Frivillighuset, ligesom han undersøger
prisen på et P skilt med parkeringsregler.
Kirsten sender logo til udlejer.
Endvidere gjorde han opmærksom på at
blæser i salen ikke må lukkes, da det
også lukker for varmen.
Karen får A-skilt fra Eva Lauren og Per
sørger for at lave et skilt med Reserveret
i stedet for et handicapskilt.
Dagsorden og regnskab lægges på
bordene ved årsmødet
Årsmøde d. 19/2 2018 kl.19.00.
Vi mødes kl. 18.00

