Foreningscentret Pedersholm
Brugerrådet
Roskildevej 161
3600 Frederikssund

Hillerød den 17.6.2019
Referat fra Brugerrådsmøde på Pedersholm
mandag den 17.6.2019 kl. 1900
Til: Pia Rogren Simonsen.( RSIM), Joakim Soya (JS), Kurt Terkelsen (KT), Kaj Clausen (KC),
Jørgen Aagaard (JA) Bjarne Mandrup (BM). ). Jens Christensen (JC)
Afbud fra:
Dagsorden:
1. Godk. Af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
2A.
3. Økonomi (JS)
4. Formand (JS)
a. Post
b. Lokalefordeling
c. Møder
5. Nøgler (JA)
6. Pedel. Fr-sund kommune servicecenter syd.
7. Sal, køkken Lokaler og rengøring generelt.
8. Bygning/brandmateriel
9. Hjemmeside og internet (JS)
10. Næste møde

Punkt
1.

Referat
IAB
Påført i punkt 8 Projekter
Referat fra sidste møde: IAB

2.

3.

4.

Økonomi:
Vi har fået penge tilbage fra vand.
Ca. 109.000 overskydende fra sidste års budget.
a. Post:
Alle der tømmer postkassen, skal lægge posten på relevante lokaler.
Jens har tømt centerets postkasse flere gange.
Spørgsmål om foreningernes postadresse ikke burde være hos de respektive
formænd.
b. : løse bookinger er godkendt

c: møder afholdes i henhold til årsplan for brugerrådet
d:

5.

6.

Nøgler.
Mail fra Pia ang. bestilling af nøgler til P. holm der er bestilt 3 stk. a nøgler
Anmodninger om div. vedligehold sendes til mailadresse.
Fra brugerrådet sk-frederikssundsyd@frederikssund.dk
Bruere sender til pedel@pedersholm.info

6.b
Opfølgning af to do liste.
Bjarne henvender sig til pedellerne ang. Varmt vand i baderummene.
Længere skruer bestilles til sæderne på stolene ( Jens og Jørgen)

7.

8.

9.
10.

Joakim rengøringsplan ? Joakim kontakter kommunen ang. Gulvvask i 1. 31
Der har ikke været vasket gulv i ca. 2 1/5 måned
Projekter
Der undersøges ang. Nødudgang fra soldaterstuen.
Døre til depotrum vendes.
Skabe v. køkken / sal udskiftes i uge 27
Lys i sal påbegyndes mandag i uge 28
( vedhæftet til pkt. 8 uddrag af punkt 162 )
Joakim sørger for referater på hjemmesiden.
Er opdateret.
Foreninger der ikke er på P. holm fjernes fra hjemmesiden.
Næste møde: tirsdag den 13. 8. 2019 kl. 1900

Kaj Clausen.

