Frivillighuset i Hedensted
Referat af afholdt møde i Brugerrådet tirsdag, den 10. januar 2018 i
Frivillighuset, Østerbrogade 21B, Hedensted.
Fraværende: Lene Larsen, Johnny Jørgensen, afbud.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat af møde
den 24. april 2018.

Godkendt

3. Booking og nøgler.

411 bookinger siden nytår.
Ny brugergruppe: Netværks gruppe for
familier med små børn, der har
problemer.

Bookingoversigt for april kvartal
fremsendt af Kirsten d. 29. juni.

Snak om hvordan de andre frivillighuse
booker.
4. Nye EU-regler om persondata.

Ingen problemer

Skrivelse fra YouSee bredbånd.
Udleveres på mødet.
5. Budget og regnskab.

Gennemgået. Det ser godt ud.
Stadig overskud i forhold til budget.

6. Rengøring.

Den ekstra rengøring kunne hverken ses
eller lugtes. Regningen lød på 14 timer!
Ekstra rengøring i juli ændres til samme
rengøring som i de andre måneder.

Der er foretaget ekstra rengøring
i juli måned!
7. Reparation og vedligeholdelse.
Der har været reparation af
indgangsdør pga. problemer med
låsen.

Det har ejeren klaret.
Ny toiletrulleholder på toilet 2 af
filtmanden.

8. Skiltning ved P-pladser.

P-skilte med vores logo er sat op.

9. Inventar.

Nye persienner nu. Lissi fjerner de gamle

Der mangler udskiftning af
Persienner i 2 lokaler (A+B).

Elsebeth og Karen finder de stole skal
ompolstres og finder en til at gøre det.

Andre ønsker til inventar i år?

Mindst en forening mangler et skab.
Løst ved at benytte en hylde i
garderobeskabet.
Evt. nye skabe drøftes næste gang.

10. Dialogmøde den 23. oktober
2018

Se uddelte kopi af brev om spørgsmål,
som bedes besvaret inden den 14.
oktober.

Emne: Uddeling af § 18-midler.
Skrivelse fra kommunen
udleveres på mødet.
10. Evt.

Evt. aktivitet på generalforsamling for at
få flere til at komme blev drøftet.
Det kunne være foredrag om dement
eller sclerose.
Hjertestarter, hvem står for det?
Karen ser efter om den skal have nye
batterier. Koster vistnok 5-6000 kr.
Frivillig Fest d. 11. oktober kl. 16 – 20.

11. Næste møde
Referent: Per

Mandag den 12. november 2018 kl. 15.

