Frivillighuset i Hedensted

Referat fra møde i Brugerrådet mandag, den 12. november 2018
kl. 15 i Frivillighuset, Østerbrogade 21B, Hedensted.
Fraværende: Johnny Jørgensen, ingen afbud
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat af møde
den 10. september 2018.

Godkendt

3. Booking og nøgler.

Bookingoversigt. Kirsten sender

Bookingoversigt for juli kvartal
forventes at foreligge til mødet.

4. Budget og regnskab.

Nøgler udleveret til:
Henrik Espersen fra Red Barnet
Dorrit Haulrich, Evnesvages Vel
Regnskab og budget gennemgået.
Der plads til nyindkøb.

Budget- og regnskabsoversigt
udleveres på mødet.
5. § 18-ansøgning.

Ansøgning gennemgået og godkendt.

Forslag til § 18 -ansøgning for år
2019 udleveres på mødet.
6. Skiltning ved P-pladser.
Forslag om opsætning af handicapskilt ved de 2 nærmeste pladser
ved indgangen.
7. Inventar.
Hvilket inventar mangler vi?

Der blev diskuteret ”P” forhold og
Karen arbejder videre med 2
handicappladser ved indgangen.

Der er købt ny udendørslampe – ny
franskbrødskniv – ny pisker –
fornyelse af de sidste persienner – ny
batteri i hjertestarter. Dagslys i det
store lokale efterlyses ved HPK/IC
Elektric.

8. Hjertestarter.
Der orienteres om vedligeholdelse
af hjertestarter – der henvises til
pkt. 10 på sidste møde.
9. Ordensreglement i køkkenet.
Drøftelse af problemer med snavset
service (porcelæn) i skabene.

10. Frivilligfest.
Evaluering af frivilligfest i Stouby
den 11. oktober 2018.

Leverandøren mener, at det billigste
for os er at have en person til at
kontrollere hjertestarteren jævnligt.
Torben påtog sig opgaven.
På grund af snavset samt forkert
anbragt service sendes revideret
ordensreglement ud til foreningerne.
Samtidig gøres der opmærksom på at
der kommer ny lejer i Jakob afdeling.
Det betyder at inden man sætter
alarmen til og forlader huset, skal
man efterse, at døren er låst dertil, og
at alle andre døre er åbne.
Punkt 8 i Ordensreglerne rettes til
også på hjemmesiden.
Anne og Lissi deltog og syntes det var
godt. God mad, men kunne godt
tænke sig underholdning/foredrag i
stedet for dans.

11. Dialogmøde den 23. oktober 2018
Orientering fra dialogmødet.

Godt møde.
Der blev bl.a. talt om §18.

12. Årsmøde 2019.
Dato for afholdelse af årsmøde?

Mandag d.25. februar 2019 kl.19.

På valg:

Lene Larsen – Elsebeth Rasmussen,
Lissi Sørensen – Per Holk.
Alle undtagen Lissi modtager genvalg.
Ove Gundersen. Modtager genvalg.
Aase Jensen. Spørges
Erik Christensen. Spørges.

Modtager genvalg:
Kasserer:
Revisor:
Ordstyrer:
13. Eventuelt.

Der blev bl.a. spurgt om
”Hvad booking tiden” omfatter.
Det er ”Tidsrum” på skemaet og det er
ikke kun selve mødet, men også:
Forberedelsestiden før mødet
Mødet
Oprydning efter mødet.
Det gælder både sal,lokale og køkken.

14. Næste møde:

Mandag d.21. januar 2019 Kl. 15.

