
Hej Alle (og velkommen til Christian Birkholm vores nye sup. som også er på denne mail) 
 
 
Hermed dagsorden til vores næste møde som er på mandag d. 15/11 kl. 19.30 i 
forsamlingshuset.  
 

1. Gennemgang af referater fra de sidste 2 møder, for at samle op på alle 
udestående punkter vi arbejder med. Jeg har vedhæftet begge referater i 
denne mail.   
Fra referatet den 20.9: 
Der indhentets tilbud fra Sparekassen Sjælland-Fyn i henhold til Bankskifte  
Gulvet er blevet lakeret  
Måtten er leveret  
Der afventes svar fra forsamlingshuspulje,  
Sarah sættes ind i brugen af hjemmesiden.  
Fra referat den 11.10:  
Alle med ombord - Hvordan får vi flere med til vores fælles arrangementer i byen, 
en ide er at Bestyrelsen tager rundt til tilflyttere med en hilsen og en liste over 
kommende arrangementer.   
 

2. Økonomi  – state of the nation V. Mette 
65.810,33 kr og vi har betalt regning og fået penge for det ødelagte vindue.  
Fået et gebyr; en månedspris på 300 kr., som Mette følger op på hvad er.  
Der har været en gulvregning på ca. 10.000 kr.  
Har betalt el på 3000 kr.  
Gas er betalt i september og skal betales igen i september, sidst var den regning på 
ca. 9000 
Af bookninger er der i december 2, februar 1, marts 1, April 3 (januar, februar marts 
er aldrig store for os, der har sjældent været mange bookinger)  
Der kommer 2xleje ind  
 

3. Nyt projekt ”ønsker og prioriteter for de næste 2 år” vi har alle lavet en liste 
med punkter som er ”need or nice to have” 
Der udarbejdes et arbejdsdokument med ønsker og prioriteter for de næste 2 år 
Det aftales at alle kigger referatet igennem og tilføjer til listen, hvis der er noget der 
mangler  
 
 
Forsamlingshuset kan lige nu rumme 150. Det drøftes om dette skal sættes ned til 
110 eller 120.  
 
Nye stole og nye borde VIGTIGT - stor sal  
Mette indhenter tilbud fra tidligere firma.   
 
 

4. Udlejning til efterskoler. Slid på huset. Fordele/ulemper. 
Der lejes forsat ud til efterskoler.  



Ved behov holdes der forventningsafstemningsmøde med forældrene som står for 
at holde festen.  
 

5. Endelig fastlæggelse af datoer for aktiviteter i 1. halvår 2022.  
Aktiviteter i Gestelev 2021: 

Halloween arrangement i kirken og forsamlingshuset (arrangeret af kirken) den 31. 
oktober. 
Fællesspisning ifm lysfest i Ringe fredag den 19. november. 
Juleklippedag søndag den 28. november kl. 14   
 

Aktiviteter i Gestelev 2022 
Gallafest: 29. januar  
Fastelavn: 27.februar kl. 11 til tøndeslagning og fællesspisning, hvor hver 
husstand har en ret med til fælles tag-selv-bord.  
Fællesspisning og generalforsamling den 4. marts med drøftelse af 
aktivitetsudvalg. Vi genindfører den tidligere tradition, hvor skiftende hold melder sig 
til at lave mad. 
 
Arbejdsdag forår indvendig: Onsdag den 20. april kl 17-20 
 
Sankt Hans den 23. juni. Evt helstegt pattegris (Marianne undersøger pris)  
Arbejdsdag sensommer/efterår: Huset skal males uge 34. 
Vin-/ølsmagning den 7. oktober  
Julefællesspisning ifm lysfest i Ringe - dato afventes. 
 
Der laves skriv til omdeling i løbet af oktober inklusiv invitation til gallafest. 
 

Bestyrelsesmøderække 2022 
Mandag den 10. januar  
Mandag den 21. februar  
Fredag 4. marts Generalforsamling  
Mandag den 4. april (planlægning af arbejdsdag den 20.4)  
Mandag den 30. maj  

 
6. Næste event. Fællesspisning til jul. Hvem gør hvad? 

Ole, Christian og Christian dækker bord fredag morgen mellem 8-9.  
Juletræ skal stå ved gavlen  
Chokoladejulekalender - Christian kigger i Bilka ellers købes en slikpose til 10 kr.  
Vi synger et par julesange  
Mandelgaven bliver både til børn og voksne  
 

7. Evt.  
Invitation til dialogmøde med forsamlingshuse - Christian (formand) finder ud af 
om han kan deltage  
 

 
 
 


