Frivillighuset i Hedensted
Referat fra møde i Brugerrådet tirsdag, den 6. november 2019 kl. 19 i
Frivillighuset, Østerbrogade 21B, Hedensted.
Fraværende: Anne Lauritsen har meldt afbud – Torben
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat af møde
den 12. august 2019.

Godkendt

3. Booking og nøgler.

Bookingoversigt gennemgået.
Sclerose Selvhjælp aflyser booking fra
jan. 2020.
Der er købt 3 nøgler og udleveret 1 til
Vågetjenesten.

Bookingoversigt for juli kvartal
forventes at foreligge til mødet.

4. Rengøring.

Brugernes oprydning samt rengøring
efter møder er ikke god nok. Der skal
Drøftelse af den fremtidige rengø- strammes op. ”Efterlad lokalerne som I
ring + vinduespudsning.
gerne vil modtage dem”.
Da der har været utilfredshed med
nuværende rengøringsfirmaet skiftes
der til et andet firma fra 1. februar.
Rengøringen sker lørdag fra kl.8 til
kl.11, så her kan der ikke bookes.

5. Budget og regnskab.

Gennemgået og godkendt.

Budget- og regnskabsoversigt
udleveres på mødet.
6. §18-ansøgning.
Forslag til § 18-ansøgning for
år 2020 udleveres på mødet.
7. Inventar.
Der er indkøbt følgende:
1. Ny kaffemaskine pga. slitage
2. Ekstra gafler
Der er modtaget følgende ønsker:
1. Indkøb af ekstra glas
2. Sammenklappelig garderobestativ til brug ved større arrangementer.
Yderligere inventarønsker?

Gennemgået og godkendt.
Nyt: Kirsten skal have kørsels
godtgørelse for hele året. Godkendt

Ny kaffemaskine er indkøbt
Indkøbt 25 gafler
Indkøb af glas stiles i bero indtil
kommer konkret bevis for manglen.
Ved større arrangementer kan man
bruge stole/borde i et andet lokale.
Nej.

8. Renovation.

Godkendt

På grund af misbrug er anskaffet
ny affaldsspand med lås.
9. Frivilligfest.
Evaluering af frivilligfest i Juelsmindehallen den 10. okt. 2019.
10. Evaluering af Dialogmøde i
Frivillighuset i Tørring den 4.
november 2019.

Stor succes, men rigelig med sang.

Mødet var et orienteret møde om
ansøgning om §18 midler.

11. Årsmøde 2020.
Dato for årsmødet?

Mandag d. 17. februar 2020.

På valg:

Karen Munk – Kirsten Jepsen – Per Holk
– Anne Lauritsen.
Alle

Modtager genvalg:
Suppleanter:
Modtager genvalg:
Kasserer:
Revisor:
Ordstyrer:
12. Eventuelt.

Torben Frandsen – Ruth Bøjlesen
Torben modtager ikke genvalg, da han
ikke er medlem af Natteravnene.
Genvalg
Aase Jensen spørges.
Erik Kristensen spørges.
Der har været vandskade i køkkenet,
men det skulle være udbedret.
Natteravnene skal finde andet sted, da
der er alarm på huset efter kl.23.
Viskestykker forsvinder, der købes nye,
som mærkes med indkøbt speciel tusch
Der er stadig problemer med at sætte
alarm til. Det sker også, at der ikke er
låst. Jakob bedes meddele hvornår det
er, så vi bedre kan finde ”synderne”.
Vi vil igen prøve at få foreningerne til at
skrive, hvor mange der kommer til
deres møder i huset. Perioderne bliver
15.nov.-15. dec. og 1. jan.-31. jan.

13. Næste møde.
Referent: Per

Mandag d. 20.jan. 2020 kl.15.

