
    Frivillighuset i Hedensted  
 

 

 

 

Referat af Årsmøde den 17. februar 2020 i Frivillighuset, 
Østerbrogade 21B, Hedensted. 
 

 
Fraværende: Torben Frandsen 
 

 
Dagsorden: 
 

 
1. Valg af dirigent 
   

 
Erik Kristensen blev enstemmigt valgt til dirigent. 
 
Erik Kristensen konstaterede at Årsmødet var lovligt 
indvarslet – og beslutningsdygtigt. 
 

 
2. Valg af referent 
     

 
Per Holk blev valgt. 

 
3. Valg af stemmetællere 
 

 
Eva Laursen og Henning Jepsen blev valgt som 
stemmetællere. 
 

 
4. Brugerrådets årsberetning til 
godkendelse. 
 

 
Karen Munk aflagde årsberetningen. 
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 
Spørgsmål: Hvorfor sorteres der i 2 forskellige 
poser, når det kommes i den samme affaldsspand. 
Kommunen spørges eventuelt. 
Oplysning: 1)Gl. projektor kan stadig bruges i 
mindre rum. Står på lageret. 2) På alarmens display 
står der enten ”IKKE KLAR” eller. ”KLAR”. Ved 
”IKKE KLAR” låses hovedøren kun. Ved” KLAR” 
sættes alarmen til og hoveddøren låses. 3) Cafe 
Lyset er sat på venteliste til et skab. 
 

 
5. Forelæggelse af regnskab til 
godkendelse. 
 

 
Ove Gundersen forelagde årsregnskabet.  
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

  



6. Forelæggelse af indeværende års 
budget til godkendelse.  
     

Ove Gundersen orienterede om budgettet for 2020. 
Budgettet blev taget til efterretning. 
 

 
7. Indkomne forslag. 

 
Ingen indkomne forslag. 
 

 
8. Valgt til Brugerrådet. 
 
 

 
Karen Munk, Kirsten Jepsen, Anne Lauritsen og Per 
Holk blev genvalgt til Brugerrådet. 

 
9. Valgt af Suppleanter til 
Brugerrådet    
 

 
Ranghild Greve Hansen og Ruth Bøjlesen blev valgt 
som suppleanter til Brugerrådet. 

 
10. Valg af revisor. 
 

 
Åse Jensen blev genvalgt som revisor. 

 
11. Eventuelt 

 
Sonja Dyrvig fortalte, at det kunne være vanskeligt, 
at booke et mindre lokale (A el. B) på et sent 
tidspunkt. Årsag: Fordi andre havde booket det 
hele, selvom de ikke altid skulle bruge det hele.  
Forslag: 1) Man booker kun det, man har brug for. 
2) Ringer til dem, der har booket, for at høre om de 
har brug for det hele. Det kan jo være man ikke har 
brug for lokale A og B. 
 
Johannes Jensen, Hjerneskadede spurgte om, der 
ikke kunne laves bedre plads til kørestole i lokalerne 
C og D. f.eks. ved at tage væggen mellem C og D 
ned.. Det er noget, vi selv skal bekoste. Både at 
tage væggen ned, og genetablere den ved 
fraflytning.. Det har Frivillighuset ikke råd til, og 
kommunen vil heller ikke betale. Frivillighuset er i 
forvejen det dyreste i kommunen. 
 

 
Årsmødet blev afsluttet. 
 

 
Kl. 20.00 med kaffe, boller og snoller. 

 


