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Referat 
 

Bestyrelsesmøde, den 14. august 2018. 

 

Medlemmer: Heidi 

Allan 

Marianne 

Stefan  

Rasmus  

Anders(referent)  

Mette 

 

1. Opfølgning fra sidste møde 

- Gulv i baggang. Det er nu lavet. Tak for hjælpen til Carsten og Rasmus. Der 

mangler dog overflader. Det klares på arbejdsdagen.  

- Persondataforordning: Anders er i gang med et udkast.  

- Hjertestarter: Den er opsat og igangsat. Tak til Jørgen, som har lavet 

elektrikerdelen. Rasmus tilmelder den til hjertestarter-app, der viser til nærmeste 

hjertestarter. Vedligehold og drift skal dagsordensættes til generalforsamling. Der er 

lige nu et overskud på 2100kr på indbetalingskontoen. Der er desuden aftalt 

introdag for hjertestarteren. 

- Fibernet: Mette har kontaktet EnergiFyn. Det kan ikke lade sig gøre at få åbnet for 

forbindelsen, før det samlede beløb er betalt. Det er den forventeligt om et halvt år. 

Det kan overvejes om den skal betales ud før tid, hvis der er økonomisk ramme til 

det.  

- MobilePay er bestilt og på vej.  

 

2. Status på regnskabet  

- Mette har udarbejdet nyt baggrundstæppe for regnskabet, så der nu er et korrekt 

overblik.  

- Der er nu indberettet moms. Der er kommet 6400 kr. retur fra Skat. 

- Den ny bestyrelse for Gestelev Forsamlingshus har afsluttet gennemgang af det 

tilgængelige regnskabsmateriale fra regnskabsperioden 2016/2017 og frem til marts 

2018. Der er fortsat en række forhold som ikke kan redegøres for.  

 

3. Økonomi  

- Kontobeholdning er pr.dd. 40253kr, mod ca. 23000kr. i sidste kvartal. 

- Anders og Mette tager teten på at få skabt et budget, med udgangspunkt i de 

tidligere regnskaber og via henvendelser til forsyningsselskaber og leverandører. 

- Vi mangler betaling for enkelte udlejninger. Det skal drøftes om ubetalte regninger, 

efter gentagne rykkere, skal overgives til inkasso. Heidi undersøger mulige 

samarbejdspartnere.  

- Fremtidige regninger skal fremover 2. godkendes. Det betyder, at formand 

godkender den betaling som kasserer har foretaget.  

 

4. Arbejdsdag 

Opgaverne bliver: 

1. Førstesalen: oprydning, rengøring og indretning af den nu tilgængelige 1.sal. 

2. Kælder: rengøring og tømning 
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3. Gulv – og eventuelt maling - i baggangen  

4. Maling af træværk ved indgangspartiet 

5. Skiftning af sternbrædder. 

6. Maling af paneler og radiatorer. – Heidi undersøger 

7. Nye lamper til salen. –Allan indkøber 

8. Andet? 

Materialeindkøb: Anders og Rasmus står for det.  

 

5. Hjemmeside 

Anders har lavet hjemmeside. Den er godkendt og er nu tilgængelig på 

www.gestelevforsamlingshus.dk. Siden er responsiv, hvilket betyder at den virker på 

både mobil og pc. Adgang til kalender er dog en udfordring.  

 

 

6. Priskonstruktion for udlejning 

Drøftet.  

Priser er fastsat til:  

- Hele huset, med plads til 150 personer: 2800,- 

- Lille sal, med plads til 40 personer:           1700,- 

- Ungdomsfester/ skolefester:                     4500,- 

Mod et ekstrabeløb på 500 kr. er det muligt at leje hele huset fra fredag eftermiddag til 

søndag middag. 

Rengøring er inkluderet i prisen. Det gælder dog ikke for rengøring ved leje af huset til 

ungdoms/ skolefester. Det skal aftales individuelt med udlejer. 

 

7. Evt. 

Ny dato for generalforsamlingen pga. efterårsferien. Datoen er nu fastlagt til den 2. 

november 2018 kl.17.00. 

 

Næste møde er den 25. september kl 20.00.  

http://www.gestelevforsamlingshus.dk/

