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Referat
Bestyrelsesmøde, mandag den 7. juni 2021, kl. 19.30
Medlemmer:
Allan
Marianne
Christian
Anders (referent)
Mette
Sanne
1. Opfølgning
• Manglende pander og gryder er indkøbt. Køkkenet er nu fuldt udstyret. Anders har
kontaktet Electrolux for afklaring omkring defekte hjørner på kogeø.
• Nyt gulv og maling i entre er afsluttet.
• Hjertestarteren har været i brug. Der skal derfor købes nye pads til 1500 kr.
• Arbejdsdag gik rigtig godt. Ikke særlig stor opbakning, men dem der var der, gjorde en
forskel.
2. Økonomi
• Konto dags dato: ca. +62.697kr.
I forhold til det estimerede budget, forventes balancen ikke at gå i underskud.
• Der er indgået ca. 9.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen i Corona-kompensation som ansøgt i april.
• Der er indgået 5.000 kr. i tilskud fra lokalpuljen.
Samlet set er forsamlingshusets økonomi fortsat rimelig, situationen taget i betragtning. Der er
begyndende udlejning, hvor Midtfyns Bridgeklub er opstartet. Folkedanserne starter igen til
september.
Der etableres kassekredit hos Andelskassen. Det er omkostningsfrit, så længe der ikke gøres
brug af kreditten.
3. Fonde og Puljer
Der er etableret ny Her-Bor-Vi pulje hos Nordea. Det overvejes hvorvidt der skal laves en
proces hen mod en ansøgning. Medtages til generalforsamlingen som et forslag. Fx en
opholdsplads med leg ved søen.

4. Kommende forbedringer og indsatser
i. Udvendig maling af huset. Afventer. Tilskudsmuligheder undersøges, men der
forventes maling i efteråret til arbejdsdag.
ii. Udskiftning/maling af udhæng / sternbrædder, særligt i køkkenbygningen.
Afventer.
iii. Opsætning af loftplade ved entre. Afventer udvendig maling af hus - Christian
tager teten.
iv. Nye fodlister i toiletter.
v. Nye lamper i lille sal.
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vi. Maling af paneler
5. Kommende aktiviteter
-

23. juni. Skt. Hans.
o Sanne laver opslag på Facebook. Grillen startes kl. 17.30. Bål kl. 19.30.
Forsamlingshuset køber kul. Øl og vand til salg.

-

15. august. Arbejdsdag.
o jf. pkt. 4
o Anders og Christian laver plan for afvaskning

-

10. september. Generalforsamling
o Anders skriver indkaldelse og brev til omdeling.
o Fællesspisning fra kl. 17.30. Mad som vanligt. Det koster 70/35kr.

-

19. november. Fællesspisning med Julemad
o I forlængelse af juletræstændingen i Ringe.

6. Evt.
- Intet

