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Referat fra årsmødet den 19/2 2018 

Til sted var i alt 23 personer der repræsenterede AA-gruppen, Albatros, Café Lyset, 

Diabetesforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Home Star, Høreforeningen, 

Kræftens Bekæmpelse, Natteravnene, Røde Kors Hedensted, Scleroseforeningen og Ældre 

Sagen Hedensted. 

Formanden bød velkommen, hvorefter vi gik over til den egentlige dagsorden. 

Pkt. 1. 

Arne Berg Pedersen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at indkaldelsen til 

årsmødet var lovlig varslet. 

Pkt. 2. 

Som referent valgtes Aase Jensen. 

Pkt.3. 

Som stemmetællere blev valgt Eva Laursen og Solveig Pedersen. 

Pkt. 4. 

Formanden aflagde beretning om året der var gået. 

Brugerrådet har haft en sammensætning af medlemmer fra Albatros, Diabetesforeningen, 

Høreforeningen, Natteravnene, Røde Kors, Scleroseforeningen samt Ældresagen. 

Der har i løbet af året været 26 foreninger/brugergrupper, der har benyttet huset, 

hvilket er en stigning i forhold til året før. 

I februar 2016 blev foretaget en brugerundersøgelse af hvor mange personer, der kom i 

huset. Dette var ca. 650 personer. En lignende undersøgelse blev foretaget i november 

2017, hvor ca. 735 personer brugte huset, hvilket er en stigning på ca. 13-15%. Den 

seneste undersøgelse viste ligeledes at det er salen og mødelokalerne A og B der 

benyttes mest. 

Ligeledes er antallet af bookinger i 2017 steget med ca. 30% i forhold til 2016.  Det 

vil sige at der er et større arbejde hermed, hvorfor brugerrådet foreslår at man som 

hovedregel indsender bookinganmodninger senest en uge for aktivitetens afholdelse, 

Ved et evt. kortere interval kan Kirsten Jepsen kontaktes telefonisk for en mundtlig 

godkendelse, hvorefter bookinganmodning skal indsendes, da det er vigtigt at alle 

bookinger registreres for at se omfanget af husets benyttelse. 

Økonomien hænger fortsat godt sammen, og udgifterne til husets drift svarer til det 

modtagne § 18 tilskud. Referat fra årsmøde og brugerrådsmøder, hvor anvendelse af 

disse midler bliver aftalt, kan ses på Frivillighusets hjemmeside. 

Der er efter ønske anskaffet et udendørs hjertestarterskab, således at 

hjertestarteren kan benyttes døgnet rundt, og placeringen er registreret på 

Tryghedsfondens hjemmeside. 

Alle gulve i huset blev i sommerferien nedslebet og lakeret, og de fremtræder nu som 

nye gulve. Renoveringen er foretaget af ejeren, da det betragtes som almindelig 

vedligeholdelse. Der er foretaget supplering af køkkenudstyr, dog er ønsket om 

frokosttallerkner ikke blevet opfyldt. Der er ikke skabsplads til disse, idet ejeren 

stadig anvender sine nuværende tildelte skabe. 
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Der blev ved årsmødet i 2016 udtrykt ønske om bedre skiltning ved indkørslen. Der er 

således på huset til højre opsat et skilt på væggen. Ejeren af huset til venstre er 

ligeledes blev spurgt om opsætning af skilt, men det kan vi ikke få tilladelse til. 

Der er i stedet anskaffet et sandwich-skilt, der kan placeres ved indkørslen inden 

afholdelse af et møde, og skiltet skal sættes på plads efter afholdelse af mødet. 

Skiltet er placeret i garderoben. 

Brugerne af huset er blevet bedre til at håndtere alarmen, idet der har været færre 

opkald til alarmcentralen. Huset skal være forladt inden kl. 23, da alarmen 

automatisk slås til på dette tidspunkt. I den forbindelse oplyses at der er ændret på 

opvarmningsformen, da der er blevet opsat en varmeblæser, hvilket indebærer at alle 

døre inde nu skal være åbne når huset forlades, og ikke som tidligere lukkede, 

således at luften kan cirkulere i huset. Hvordan der skal forholdes kan ses på 

husordensreglerne, der er sat op på væggen i køkkenet.  

Malergruppen Albatros har som tidligere afholdt fernisering, ligesom de i løbet af 

året skifter udstillinger i huset, hvilket mange brugere glæder sig over. 

Der har i løbet af januar 2018 været problemer med rengøringen, hvilket skyldes at 

rengøringsfirmaet er gået konkurs. Der er nu truffet aftale med AB Rengøring, der 

starter den 23. februar 2018. 

Der er fremsat ønske om en censor ved indgangen. Dette er nu ordnet, idet ejeren har 

sat nye lamper op på parkeringspladsen med tilslutning til en sensor ved indgangen. 

Vi beder brugerne være påpasselige med parkeringen, idet en af de nye lamper allerede 

er blevet påkørt. Ejeren har besluttet at lægge 2 rækker fliser foran lamperne dels 

for at skåne lamperne men også således at personer med rollator eller kørestol ikke 

behøver gå på gruset men bedre kan komme ind i huset. I højre side af 

parkeringspladsen ændres de pladser, der før var forbeholdt ejeren og reserveres nu 

til Frivillighuset, ligesom der er planer om et P-skilt ved indkørslen om at 

parkeringspladsen er privat og forbeholdt brugerne af Frivillighuset. 

Der var ingen bemærkninger til årsberetningen, der således blev godkendt. 

Pkt. 5. 

Regnskabet blev udleveret og gennemgået. Der var ingen bemærkninger hertil, og det 

blev således godkendt. 

Pkt. 6. 

Ligeledes blev budgettet udleveret og gennemgået. Hertil var der heller ingen 

bemærkninger, og det blev ligeledes godkendt. 

Pkt. 7. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Pkt. 8. 

På valg til brugerrådet var 

Karen Munk, Ældresagen blev genvalgt 

Kirsten Jepsen, Høreforeningen blev genvalgt 

Anne Lauritsen. Scleroseforeningen blev genvalgt 

Aase Jensen, Diabetesforeningen ønskede ikke genvalgt 



Frivillighuset Hedensted 
 
I stedet for blev foreslået Per Holck, Røde Kors og Torben Frandsen, Natteravnene. 

Ved afstemningen blev Per Holck, Røde Kors valgt til brugerrådet 

Pkt. 9. 

Som suppleanter blev foreslået 

Torben Frandsen, Lene Nielsen og Johnny Jørgensen. Lene Nielsen trak sig herefter, 

hvorfor suppleanterne blev 

Torben Frandsen, Natteravnene og 

Johnny Nielsen, AA-gruppen. 

Pkt. 10. 

Revisor Ester Hummel ønskede ikke genvalg. 

Aase Jensen blev herefter foreslået og valgt. 

Pkt. 11. 

AA-gruppen fortalte om deres arbejde, bl.a. at der hver 3. torsdag i måneden kommer 

en og fortæller om sin historie og forbindelse med AA-gruppen. 

Willy Clausen, Diabetesforeningen gjorde opmærksom på foreningens problemer med at 

skaffe bestyrelsesmedlemmer. 

Lene Nielsen, Hjernesagen og Trine Hansen, Home Star var meget tilfredse med 

Frivillighuset. Kirsten Lundsgaard, Café Lyset var ligeledes tilfreds og henstillede 

at man efterlod rummet i den stand man gerne selv ville modtage det, ligesom Rene fra 

AA-gruppen mente at man bør behandle rummet som om det var ens eget rum. 

Herefter takkede formanden for god ro og orden på årsmødet. 

 


