
    Frivillighuset i Hedensted  
 

 

Referat fra møde i Brugerrådet mandag, den 21. januar 2019 kl. 15   i 

Frivillighuset, Østerbrogade 21B, Hedensted. 

 

Fraværende: Johnny W. Jørgensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde 

    den 12. november 2018. 

     

Godkendt, bortset fra at Per Holk ikke 

er på valg 

3. Booking og nøgler. 

     

    Bookingoversigt for oktober kvar- 

    tal + oversigt for år 2018   

    er fremsendt fra Kirsten Jepsen. 

 

Fin oversigt over benyttelsen af huset. 

 

Red Barnet har returneret nøgler til 

huset. De benytter det stadig. 

Mail til Johnny W. Jørgensen om 

aflevering af nøgle. 

 

4. § 18-ansøgning. 

    

    Det ansøgte beløb på kr. 368.600 
    er bevilget. 

 

Det er dejligt at vores ansøgning om 

§18 midler er godkendt. 

Tyder på at vi disponerer godt og at 
vores regnskab er i orden.  

 

5. Budget og regnskab. 

 

    Budget- og regnskabsoversigt 

    udleveres på mødet. 

    

Gennemgået og godkendt. 

6. Inventar. 

 

       

Behandles på kommende møder. 

 

7. Skiltning ved P-Pladser. 

 

    Der arbejdes videre med skiltning 

    af 2 handicap-pladser. 

     

Behandles på kommende møder. 

 

 

 

 

8.  Klage over indkørslen til Frivillig- 

     huset. 

      

     Den fremsendte klage vedlægges 

     og drøftes på mødet. 

 

Privat person havde klaget over alle 

de sten der ligger på fortovet ved 

indkørslen. 

Karen har mailet med Jakob, der 

svarer at huset har færdselsret, men 

ingen vedligeholdelses pligt. 

Vi gør ikke noget. 

 



 9.  Vedr. køkkenforhold. 

 

      Der orienteres nærmere på mødet. 

 

Udsendt information til foreningerne 

om opvask hver gang blev diskuteret. 

Man følger tilsyneladende ikke den 

anvisning der er opsat på væggen. 

Det følges der op på. 

 

10. Årsmøde mandag, den 25. 

      februar 2019. 

 

      A. Ordstyrer: 

      B: Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

      C: Modtager genvalg: 

      D: Suppleanter på valg: 

      E: Suppleanter modtager genvalg: 

      F: Kasserer: 

      G: Revisor: 
      H: Forplejning: 

      I:  Registrering af deltagere 

      J:  Årsberetning: 

      K: Forslag til indbydelse + dags- 

          orden udleveres på mødet. 

      L: Annoncer i Hedensted Avis og 

          Tørring Folkeblad. 

 

Mødetid for ”personalet” kl. 18.00 

 

 

Erik Christensen foreslås. 

Lene, Elsebeth og Lissi. 

Alle 

Torben og John 

Torben 

Ove vil godt fortsætte. 

Aase vil godt fortsætte. 
Elsebeth sørger for det. 

Per 

Karen orienterer. 

Indbydelsen sendes kun ud til husets 

bruger. Godkendt 

Godkendt  

11. Eventuelt. 
 

Intet 

12. Næste møde - årsmødet 

 

Årsmøde den 25. februar 2019 kl. 18. 

Referent: Per  


