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Referat 
 

Bestyrelsesmøde, mandag den 21. maj 2019, kl. 19.30 

 

Medlemmer: Jørgen(fraværende) 

 Rasmus(fraværende) 

Allan 

Marianne 

Christian 

Anders (referent)  

Mette 

Sanne 

 

1. Opfølgning fra sidste møde 

 Gulv i stor sal: Der er indgået aftale om gulvslibning i starten af juni.  

 Landdistriktspuljen: Endnu ikke svar fra Styrelsen. Der er ansøgt den 14. marts. Svar 

på ansøgningen kan forventes i løbet af 1 måned. 

 AV-udstyr: Alt er købt, bortset fra TV til ungdomsklubben. Det indkøbes snarest.  

 Mette arbejder videre med udsmykning i entre.  

 Der er opsat ny belysning i entre.  

 

2. Indsatser vedr. medlemsskaber 

Der er omdelt flyers til alle borgere med opfordring om medlemskab.  

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. Anders laver udkast, sammen med endnu 

en flyer til omdeling. Vi deler byen mellem os og stemmer dørklokker fora t få flere 

medlemsskaber. 

  

3. Nyt bestyrelsesmedlem 

Heidi har valgt at træde ud af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Sanne. Jørgen er fortsat 

suppleant. 

 

4. Evaluering af arbejdsdag 

Få fremmødte. Ærgerligt, når der er fastsat en dato og inviteret til øl og pølser.  

Vi må holde fast og dele budskabet endnu mere, ligesom vi samtidig må være endnu 

mere strukturerede omkring hvilke opgaver der skal laves og hvordan de prioriteres. 

Der kan desuden også arbejdes med konkrete opgaver, indbudt med kort frist. Det har 

også vist sig at være en god metode.  

 

5. Nyt AV-udstyr 

Nyt AV-udstyr er på plads med økonomisk støtte fra borgerbudgettet. 

Medlemmer af huset kan låne udstyret. Andre lejere af huset kan leje udstyret.  

Priser:  

Højtalere: 250 kr.  

Projektor: 350 kr.  

 

6. Kommende aktiviteter 

Vinsmagning, fællesspisning og Sankt hans. Hjemmesiden er opdateret. 
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7. Økonomi 

Konti dags dato:  

 Drift: 50.968 kr.   

 Hjertestarter: 2191,25kr 

Der er desuden lavet udlæg til AV udstyr på ca. 13.000kr, som refunderes fra FMK.  

Foreløbigt 40 medlemskontingenter er betalt.  

Skyldigt beløb hos Fibernet er nu betalt og internetforbindelsen er nu endelig åben. 

Fibernet har indvilliget i at fastsætte prisen som privat bruger og ikke som de dyrere 

erhvervsabonnementer. 

 

8. Evt. 

Intet. 

 

Næste møde er tirsdag den 19. august kl 19.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 


