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Referat 
 

Bestyrelsesmøde, mandag den 7. oktober 2019, kl. 19.30 

 

Medlemmer: Jørgen(fraværende) 

 Rasmus(fraværende) 

Allan 

Marianne 

Christian 

Anders (referent)  

Mette(fraværende) 

Sanne 

 

1. Opfølgning fra sidste møde 

 Gulvet i entreen er renset og lister er skiftet. Fint resultat. 

 Internettet er i gang og fungerer super.  

 Der mangler dekoration på væggen ved hoveddøren.  

 Fugtskaden ude og inde er nu udbedret.  

 

2. Ungdomsklubben 

Kommende arrangementer:  

 Søndag den 1. december – juleklip 

 26. januar – WII og kage 

Skal det koste noget at være medlem, fx 10 kr. pr gang? Alternativt måske 50 kr. på 

kontingentet? 

Skal der fx være åbent i ungdomsklubben den sidste søndag i hver måned? Ja det gør 

vi! 

Kan der overnattes i ungdomsklubben? Det er et stort ønske fra mange af ungerne. 

Anders undersøger.    

  

3. 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 skal afleveres budget den 15. oktober.  

Udgangspunktet er: 

Der nedsættes et byggeudvalg og et fællesskabsudvalg. Derudover et udvalg der vil 

arbejde med at hente sponsorater. Der skal være 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.  

Anders og Christian: byggeudvalg, Sanne og Marianne: aktivitetsudvalg, Christian og 

Mette: sponsorudvalg.  

Der afholdes et første, fælles kick-off møde for alle deltagere i udvalgene.  

Bør afholdes senest udgangen af oktober – lægges onsdag den 30. oktober. 

 

4. Medlemskab 
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Anders laver udkast til flyer til omdeling. Vi deler byen mellem os og stemmer 

dørklokker fora t få flere medlemsskaber – sammenlægges med 

sponsor/økonomiudvalget.  

 

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.  

 

 

5. Aktiviteter 

 Fællesspisning afviklet. Fin aften.  

 Der er booket vinkyper og musik til vinsmagning den. 25. oktober 

 Fællesspisning den 22. november  

 Næste generalforsamling planlægges til en fredag den 13. marts 2020.  

 Champions League finale den 30. maj. Kobles med arrangement forud.  

 

6. Økonomi 

Konti dags dato:  

 Drift: 37.418 kr.    

 Hjertestarter: 2191,25kr 

Aconto-betaling på 10.500kr for gas er betalt.  

41 medlemskontingenter er betalt.  

Anders taler med Søren om ny lysdæmper til store sal.  

 

7. Evt. 

 

Næste møde er mandag den 9. december kl 19.30.  

 

 

 


