Multihuset Holbæk Fælled.
Referat fra Brugerråds årsmøde den 15/11. 2017.
Deltager: Jannick Schultz, Majbritt Korgaard, Finn Bjeregaard, Solvejg Jacobsen, Boye Nielsen, Poul
Frederiksen, Carsten Salbo, Torben Papillon, Kurt Juhl, Marie Naun. Ole Bindslev og Bente Bælum.

Dagsorden:
Velkomst v/ Ole Bindslev.
Siden sidst: Kæde nøglen, der hænger nu en nøgle i tekniker rummet, Reed Devils ønsker egen
kædenøgle, det skal de selv tale med Hans Jørgen om, for at få udleveret en nøgle. En gæstebruger har
klaget over manglende rengøring, spicielt af køkkenet samt manglende flagsnor.
Varmen: virker nu, dejligt.

Grønt råd: Status på etablering af motionsredskaber på arealet nod for huset, der arbejdes flittigt på at
få fonds peng hjem. Der er ikke kommet de store penge, men vi mangler flere tilbagemeldninger. Vi
opererer med en tredelt plan. For at få større opmærksomhed vil første del være sat op til april 18.
Andel del til august 2018 og den sidste del til april 2019. Brugen af redskaberne kan ske efter de første
er sat op.

D.G.I. stævne: den 16 juni med forventet 3000 deltagere. Finn Bjergaard gør opmæksom på, I
overensstemmelse med naturfredningen må der ikke være angementer, med mere end 3000
deltagere - og kun af 1.dags varighed .

Økonomi: Multihuset har et budget på 25.000 + overførsler fra tidligere år. I år er der brugt 12.000, så
der nu står 38.000. på kontoen. Der er indkøbsstop.

Tidliger nævnte ønsker:
Knagerækker? kan vi få lov til at sætte dem/den op hvis de bliver doneret til os?
Formanden vil undersøge det.
Ansøgning om rengøring 2 gange om ugen i sommerperioden blev aafslået
Spuleslanger til rengøring i omklædningsrum.
Ujævn og hullet adgangsvej,
Fodboldnet bør fjernes om vinteren, fra de mål som deponeres. Efter aftale med Vej og Park må
fodboldklubberne gerne tage nettene af og sætte dem på til foråret. Formanden retter
hendvendelse til fodboldklubberne.
Flagsnoren etableres.

Forsikring; Red Devil ønsker ikke længere at stå for forsikringen. Hvis der er klubber der endnu ikke
har betalt for 2017, bedes de snarest indbetale til Red Devil på konto 9040-4583413850.
Poul Frederiksen, Fugleforeningen står for Alkaforsikringen I 2018. Priser og indbetaling
kommer på Facebook.

Nyt medlem: Alternativet har søgt om optagelse. Da der ikke var ingen repræsentant fra foreningen til
stede blev de ikke optaget I brugerrådet.
Foreningen Hjertets Visdom ved Marie Naun blev optaget i brugerrådet .

Valg af forretningsudvalget:
Formand: Erik Nielsen.
Næstformand: Ole Bindslev.
Sekretær: Bente Bælum.

Eventuelt:
Møderækker: 2 ganga årlig: Marts/April og Oktober/November. Med forvarsel på Facebook.
Der må ikke holde eller parkerede biler foran kæderne, da det skal være muligt for rednings
køretøjerne at komme ind på området. Ønske om skiltning.
En pleje plan for området blev efterlyst. FU rykker kommunen for planen.
Der mangler lys ved indgangen ved bilparkeringen.
Holbæk den 24. November 2017
Referent Bente Bælum.
PS. Forretningsudvalget har fastsat følgende mødedage onsdag den 4. April 2018 og onsdag den 7.
november (årsmøde).
Hvis der er behov for flere møder er I velkommen til at kontakte formand Erik Nielsen eller
Forretningsudvalget.

