Foreningscentret Pedersholm
Brugerrådet
Roskildevej 161
3600 Frederikssund

Brugerrådsmøde Mandag 27.7. 2020 på centret kl. 19:00
Deltagere: Joakim Soya (JS),
Jens Christensen (JC), Vivi Helver (VH), Flemming Bjaler (FB), Jørgen Aagaard ( JAA)
Afbud fra: Kaj Clausen og Bjarne Mandrup

Dagsorden.

Referat

1. Mødeleder

Joakim (og referent)

2. Godkendelse af dagsorden

Godlkendt med bemærkning/Ændringer

3. Godkendelse af referat fra sidste Underskrivesnæste gang (og dem vi mangler)
møde
4. Opfølgning ”Todo listen” (JC)
Jens gennemgik listen. Der var mange punkter til
Pedelmødet – og der er mange projekter der er blevet
afsluttet og overføres til ”DONE” listen.
Manglende oprydning efter gulvrenovering.
5. Økonomi (JC)
Orientering ved Jens.
Vi har stadig penge til Handikap aktiviteter.
Der mangler stadig nogle regninger (opvaskemaskine
og Badrenovering)
6. Formand (JS)
Åbningsskrivelse og Status.
Pia skal skaffe mere håndsprit og Sprit til aftørring.
Det er foreningerne selv der skal evaluere hvordan
deres brug af lokalerne kan bringes i
overensstemmelse med COVID-19 anbefalingerne.
Begge skrivelser sendes til brugerne.
7. Indkommen post
Sommeren er ved at være ovre og foreningerne vil
gerne i gang.
8. Lokalefordeling
Vi skal have lavet aftale med Keramik om lokalerne.
9. Afholdte møder
10. Nøgler (JA)
11. Udeståender med pedel (BM)
12. Rengøring

13. Sal og tilhørende køkken
14. Bygning/Brandmateriel
15.Igangværende projekter
16. Hjemmeside og internet (JS)
17. Diverse
18. Bordet rundt
19. Næste møde

Intet nyt.
De nye skabe kræver nøgler der koster 300 Kr stykket.
Vi indfører depositum på disse nøgler (den anden der
udleveres). Det nye nøglesystem kommer tættere på….
Større list afleveres af Jens til Bjarne
Næste pedelmøde er 20 august.
Joakim kontakter Rengøring vedrørende Sprit på
toiletter og afspritning af gelendre mm.
Er CK Viking i hovdrengøring?
Hvem står for Vinduespudsning ?.
Specifik renholdelse i relation til COVID-19 er op til
foreninger efter deres arrangementer.
Pedersholms egen rengøring er almindelig rengøring.
Pia skal skaffe mere håndsprit og Sprit til aftørring.
Jens leverede et overblik.
Handikapplanen ”afrundes” og sendes til Brugerrådet
for kommentarer.
Vi overgår til kommunens web snarrest.
Mandag 14 September kl 19.00

