Referat af møde den 29.11.2012

Valg af Brugerråd i Frivillighuset 2012.29.11.

1. Velkomst ved Karen Strandhave
Byder velkommen til de 16 deltagere
3 mdr. (ikke 5)siden sidste samling af en del af mødedeltagerne
Fortæller om tiltagene, der er foretaget (maling, møbler og andet)
Roser Jan Hansen, der har været frivillig visevært og ydet et stort arbejde.
KMM har ydet et formidabelt stykke arbejde mellem deres faste arbejdsopgaver
Præsenterer den midlertidige styregruppe, der har bestået af Erik Ejlersen, Susanne Aasholm, Karen
Strandhave, Birgit Jørgensen og undertegnede.
Frivilligrådet har bevilget og der ER indkøbt opvaskemaskiner og støvsugere, så man ikke skal løbe op og
ned med porcelæn.

2. Vedtægter for Frivillighusets Brugerråd
Erik Ejlersen ”tegner og fortæller” om de omdelte forslag til ordensregler og brugerråd.
Indvendinger:
§1: Ingen indvendinger
§2; Hvad menes der med personsager? Hvis en person ikke kan indordne sig, så er det ikke
Brugerrådet, men Den Daglige Leder, der skal ind over sagen! Dette var udgangspunktet, men
W.S. mener at der skal være skel mellem KMM og brugerrådet. Det må være formand og
næstformand i Brugerrådet, der tager sig af personsager og konflikter. Det skal være Brugerrådet
der tager sig af husets ve og vel.
Vedrørende økonomi, så bliver der bevilget et beløb fra kommunen til driften.
Ud over dette kan der – hvis det er ønsket – sendes ansøgning til Frivilligrådet og brugerbetaling
skal også være en mulighed.
Hvem er overordnet for Frivillighuset??? Det er de frivillige foreninger!

KMM er koordinatorerne i udlån af lokaler. (praktisk administrative)
Hvad er Frivilligrådet???
Sammensat af sociale frivillige foreninger. Medlemmer vælges på generalforsamling en gang om
året. (næste er den 17.4.2013)

§3: Valgbare til Brugerrådet er brugerne af huset, kun én fra hver forening.
Der vælges i første omgang 2 indtil 2015 og 2 indtil 2014
Hvorfor den foreslåede sammensætning af Brugerrådet? De 3 ”faste” er dem, der har underskrevet
lejekontrakten for huset.
§4: Ingen kommentarer
§5: Ingen kommentarer
§6: Ingen Kommentarer
§7: Ingen kommentarer

Ved vi, hvor mange brugere, der er?
På nuværende tidspunkt er der mellem 20-26 grupper og flere melder ind

3. Val af 4 bruger-repr. + 2 suppleanter
Karen Bech

Diabetes

1. 2 år

Lis Thejls

Brug dit liv

4. 1 år

Rikke Fredeløkke

Gigtforeningen

1. suppleant

Lonnie Braagaard

hjskf.

2. 2 år

Wivie Schärfe

Røde Kors

3. 1 år

Jan Hansen

Natteravnene

Karen Finsen

Red Barnet

2. suppleant

Der er repræsenteret foreninger
Marit Thorbek

Bedre Psyk.

Lis Thejls

Brug dit liv

Karen Bech

Diabetes

Flemming Sørensen, ASF
Susanne Aasholm

KMM

Jan Hansen

Natteravnene

Birgit Jørgensen

Ældresagen

Wivie Schärfe

Røde Kors

Karen Strandhave

KMM

Rebecca Harris

Hjernesagen

Lonnie Braagaard

hjerne sk.

Pia Jacobi

11 stemmeberettigede foreninger.

4. forslag til ordensregler i Frivillighuset drøftes
kommentarer:
Gulve fejes/støvsuges.
Gulvene (linoleum) skal rengøres med sæbespåner.
Regler for aflåsning/alarm skal være tydeliggjort
Tømning af skraldeposer - hver gang
Der kommer opvaskemaskine på 1. og 2. sal
Større rengøring? Brugerrådet må tage stilling
Hovedrengøring mindst en gang om året.
5. Hvor langt er vi med frivillighuset
24-25 foreninger faste.

Hjerneskade

Huset har fungeret fra dag 1
Susanne forventer, at der bliver meget mere end samarbejde foreningerne imellem.
Især at folk med forskellige lidelser finder sammen i huset på tværs af foreningerne.

Eventuelt
Skabene, der i forvejen er en øm tå, kan stadig ikke realiseres
KMM skal på kursus i januar for at lære lokale styring på computer
Der forslås en forårsfest med rengøring.

Brugerrådet skal samles først i januar.
Gode ideer til brugerrådet samles hos Susanne, der vil benytte dem til dagsorden ffor mødet.

Således opfattet af Rikke Fredeløkke

Rigtig god JUL samt et godt NYTÅR og på forventeligt godt samarbejde

