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Referat
Bestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2019, kl. 19.30
Medlemmer: Jørgen
Rasmus(fraværende)
Allan
Marianne
Christian
Anders (referent)
Mette
Sanne(fraværende)
1. Opfølgning fra sidste møde
 AV udstyr er indkøbt og i drift.
 Gulvet er afslebet i store sal. Fint resultat. Det er aftalt at det fremover gøres 1
gang årligt for at fastholde gulvets kvalitet.
 Mette arbejder videre med udsmykning i entre.
2. Landdistriktspuljen
Vi har fået betinget tilsagn om 240.000kr til nyt køkken. Der lukkes for udlejning i
januar 2020, hvor proces skal være afsluttet og køkken installeres. Der orienteres til
fællesspisningen den 20.9. Anders laver oplæg og arbejder videre med tilsagn,
herunder tilbud, revisor mv.
3. Medlemskab
Anders laver udkast til flyer til omdeling. Vi deler byen mellem os og stemmer
dørklokker fora t få flere medlemsskaber. Det gør vi efter fællesspisningen den 20.9,
hvor der forhåbentligt kommer nye, der vil høre om det ny køkken.
Der skal laves udkast til beskrivelse af erhvervsmedlemsskab, hvor erhvervsdrivende
kan få en plakette ophængt i forsamlingshuset, mod et erhvervsmedlemskab, der
koster mere end det ordinære medlemskab.
4. Internet
Internettet er installeret og fungerer. Der mangler dog en router for at få internettet til
at køre. Marianne taler med Expert om et godt tilbud. Der indkøbes desuden et stativ til
projektoren.
5. Fugt i væggen
Det kræver udbedring, både inde og ude. Anders og Christian gør noget ved det.
6. Samarbejde med menighedsråd og kirken
Det vil vi gerne! Fx faste aftaler om Halloween-arrangement, fastelavn og julehalløj før
jul. Det kunne også være arrangementer i forbindelse med løbende fællesspisninger i
regi af ”landsbybofællesskabet”.
Den 20. september er der fællesspisning den 17.30. Måske kan der være musik i kirken
inden da.
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7. Kommende aktiviteter
Vinsmagning, fællesspisning og Sankt hans. Hjemmesiden er opdateret.
Fællesspisning den 20.9. Anders skriver ud på Facebook. Mette og Christian hjælper
med opstilling. Marianne og Anne Grethe laver maden. Mormormad. Forloren
skildpadde.
Der er booket vinkyper og musik til vinsmagning.
Næste generalforsamling planlægges til en fredag den 13. marts 2020.
Champions League finale den 30. maj. Kobles med arrangement forud.
8. Økonomi
Konti dags dato:
 Drift: 27.028 kr.
 Hjertestarter: 2191,25kr
Udlæg til AV udstyr på ca. 13.000kr, er refunderet fra FMK.
Der har været en del nødvendige ekstraudgifter i perioden, fx opvaskeren,
sammenholdt med relativt få udlejninger.
41 medlemskontingenter er betalt.

9. Evt.
Hvordan får vi mere gang i ungdomsklubben? Forslag om åbent 1 gang månedligt, fx
hver 2. søndag i måneden. Mette tager fat i gruppen.

Næste møde er mandag den 7. oktober kl 19.30.
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