Referat fra Frivilligrådets møde i Frivillighuset, den 12.02.2013 kl.17,00
Afbud fra Wivie Scha¨rfe, Rikke Fredeløkke, Ellen Christensen
1.Godkendelse af referat
OK
2. Bemærkninger til dagsorden
OK
3. Nyt fra Frivillighusets brugerråd
Følgende konstituering i brugerrådet:
Formand: Karen Bech (Diabetesforeningen) næstformand: Lis Thejls (Brug dit liv gruppen) og
sekretær: Erik Ejlersen (KMM)
Udover konstitueringsmødet er der holdt et møde med bl.a. følgende på dagsorden:
ÅBENT HUS i Frivillighuset,
Rengøring
Gennemgang af vedtægter, som blev godkendt med enkelte rettelser
Husregler – renskrives og hænges op på alle etager(afprøves i praksis)
Dørkoder m.m. virker pt
Brugerrådet er positiv og medlemmerne involverer sig, der er tæt kontakt med sekretariatet
(KMM)
Brugerrådet er med til at få dagligdagen til at fungere – huset bliver flittigt brugt og det
fungerer.
Medborger Cafe`en er kommet godt i gang og er blevet godt modtaget, der har været åbent
hus - kælderen er blevet meget attraktivt.
Karen og Susanne deltager i brugerrådets møder.
4. Frivilligrådets årsmøde, den 17.04.2013
Halvdelen af FRs medlemmer er på valg, tilbagemelding på næste møde, hvorvidt de enkelte
ønsker genvalg.
Oplægsholdere: Grete Schødts, frivilligheden set fra den kommunale side+ evt. hvordan vil hun
leve op til frivilligpolitikken ?

Stig Kristensen, (LEV) set fra de frivilliges side - nej til omsorg, pleje - ja til
aktiviteter
Det er balance-gang/diskussion om familie/frivillige/ansvar kontra de professionelle.
Erik Ejlersen er dirigent på Årsmødet
5. Drøftelse af Frivilligrådets vedtægter/valgprocedure
Valgprocedure udsendes sammen med indbydelsen til Årsmødet, for at få valgproceduren
afklaret inden årsmødet – tvivls tilfælde klarer
Susanne og Erik inden årsmødet.
Annonce i ugeavisen den 13.03.2013
6. Drøftelse af tilskud til rengøring i Frivillighuset
Bevilget 10.000 kr fra FR til rengøring i Frivillighuset, men som Wivie pointerer vi skal passe på
pengene.
Herved kan der klares rengøring hver 14. dag af de store (linier) gangarealer, toiletter, køkken.
Evt. inddragelse af brugerne af huset - til på skift eller i fællesskab at gøre rent.
Forslag om en ½ årlig hovedrengørings dag –
foreløbig har følgende aftalt en rengøringsdag, den 08.03.13.kl.14 Karen,Wivie,Birgit og Ingelise
7. Åbent hus i FH den 13.04.2013 mellem kl. 10,00-14,00
Forslag om en evt. præsentation af foreningerne i div. lokaler, for at vise at huset bliver brugt
rigtig meget – huset emmer af liv –formålet er bl.a. at skabe ”en levende dag”.
Ønskeliste til Åbent Hus klares på næste møde.
Karen inviterer socialudvalget.
8. Evt.
Der er gang i at få køkkenet på 2.sal til at fungere.
5 stumtjenere kommer i morgen (13.02.13)
Sponsor gruppen og brugerrådets foreløbige ønskeliste: projekter (2.sal), fladskærme,
infotavler, køkken er på vej, stålrullebord, flagstang, flag m.m.
Alle foreningerne er gode til at få evt. gnidninger med mange mennesker til at fungere.
KS mener at mange foreninger har været med fra start - alt gøres i samarbejde - det er med til
at præge den gode stemning der er i huset .
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