Den 11. november 2018

Referat fra brugerrådsmødet den 7. nov. 2018
Velkomst v/ Formand Erik Nielsen
Status for den forløbende sæson m.m.:
Hullet grusvej til Multihuset: Der er kæmpet meget for at få den forbedret. Dette ikke lykkedes, da
kommunen oplyser, at vejen kun er beregnet til store og tunge køretøjer og ikke almindelig trafik.
Hjertestarter: Atter på plads.
Knagerækker: Ole taler med en medarbejder fra kommunen, der skal vurdere, om væggene kan bære
knagerækker. Herefter foretages indkøb og opsætning.
Fotoklubben: Torben har fundet en rigtig god projektor til erstatning af den gamle. Erik går videre med det..
Varme vand: Varmt vand og vandtryk mangler stadig. Ole kontakter løbende kommunen.
Rengøring er ikke så god – særlig ikke på toiletterne. Erik går videre med problemet.
Ønske om mikroovn, enighed om at anskaffe en mikroovn. Erik går videre med det.
Der mangler affaldsposer og opvasketabs. Dette skal vi tage med hjemmefra. Dog kan der evt. ligge nogle af
husets opvaskertabs under køkkenvasken.
Nøgle til kædelåsen er forsvundet HVOR ER DEN? Vi overvejer at anskaffe en kodelås.
Optagelse af nye medlemmer: DUI - LEG og VIRKE udsættes til senere, da de var blevet forhindret i deltagelse
p.g.a. sygdom.
Forsikringer: Husk der skal betales forsikring. (Der mangler betaling fra en enkelt forening). Betalingen skal
ske via reg. nr: 9040 - Konto nr. 1290115120. Husk at angive forening. Betalingen er den samme som sidste
år. Betaling for 2019 skal ske senest 31.12.2018.
Fremtidige kontakter:
V/ fejlalarmer: Ole Bindslev tlf.: 28725816.
V/ fejl og mangler på huset: Forretningsudvalget.
Valg til forretningsudvalget
Næstformand Ole Bindslev genvalgt
Sekretær Bente Bælum genvalgt
Eventuelt
Ved bookning af huset skal men være opmærksom på, kun at booke det man skal bruge.
Der er meget mørkt omkring huset. Så der ønskes sat lys på huset på en måde, så det ikke generer området.
Erik vil gå videre med det.
Der færdes en del unge mennesker rundt om huset, hvilket i situationer kan skab utryghed for husets
brugere. Rasmus, SIF retter henvendelse til politiet.
Mvh.
Bente Bælum (Ref.)

