Gestelev Forsamlingshus
Gestelevvej 40
5750 Ringe
www.gestelevforsamlingshus.dk

Referat
Bestyrelsesmøde, mandag den 21. marts 2019, kl. 19.30
Medlemmer: Heidi(fra 20.45)
Jørgen(afbud)
Allan
Marianne
Christian
Anders (referent)
Mette
Sanne(afbud)
1. Opfølgning fra sidste møde
 Gulv i store sal: Jørgen har hjemhentet tilbud. Der hjemhentes yderligere 2 tilbud.
 Landdistriktspuljen: Anders har ansøgt den 14. marts. Svar på ansøgningen kan
forventes i løbet af 3 måneder.
 AV-udstyr: Højtalere er købt. Resterende er købt inden 1/5-19.
 Mette arbejder videre med udsmykning i entre.
2. Status vedr. klyngesamarbejde
Arbejdet med klyngen er officielt slut om 14 dage. Heidi deltager nu i ny-nedsatte
grupper, hvor også lokalrådene deltager.
Der arbejdes mod en proces, hvor der skal ansøges til fase 1, den 1. september 2019.
Heidi vender tilbage med nyt.
3. Indsatser vedr. medlemsskaber
Der er omdelt flyers til alle borgere med opfordring om medlemskab.
Dem skal der følges op på, så der gøres opmærksom på alt det gode ved at være
medlem. Næste møde.
Der 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.
4. Evaluering af Fastelavn, generalforsamling og fællesfrokost
Fastelavn gik godt. Mange deltagende. Møgtønder fra Bilka. Finn og Jørgen var som
sædvanlig gode. Rigtig god fælles frokost.
Næste gang bør der være præmier for bedste udklædte.

5. Pris for minudlejninger
Vi vil gerne give mulighed for udlejning til medlemmerne på de dage, hvor huset ikke er
i brug, fx fredage, hvor huset næsten aldrig er udlejet. Det kunne fx være til
børnefødselsdage, filmaften, brunch el. lign.
Det bliver fremover muligt for medlemmer at leje huset til en pris der repræsenterer
omkostningerne, svarende til 250kr. Huset kan dog kun bookes tidligst 3 uger før og
ikke på lørdage. En lidt nærmere beskrivelse udarbejdes.
Prøvehandlingen starter nu og prøves af over de næste 6-9 måneder.
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6. Nyt køleskab
Der er ofte ønske om køleskab til drikkevarer. Vi har fået mulighed for at købe et billigt.
Det gør vi. Marianne køber.
7. Kommende arbejdsdag
Arbejdsdag den 7. april.
Samme ramme som sidst. Fra 12-17, afslutning med øl og pølser.
Der skal laves følgende:
 Opsætning af belysning i entre – Anders har materialer
 Opsætning af garderobestang – Anders undersøger priser
 Maling af radiatorer – Christian B
 Tømning af kælder  Opsætning af lysarmaturer  Bagtrappen – nye klinker - CB
 Loft i overdækning ved hovedindgang – Anders køber
 Vinduesvask indvendigt
 Afvaskning af stern og udhæng – medbring højtryksrenser
Mad: Marianne er tovholder.

8. Økonomi
Konti dags dato:
 Drift: 49.675,93 kr.
 Hjertestarter: 2191,25kr
En god del medlemskontingenter er betalt. Mange sker over mobilepay.
Vi har fået en opkrævning fra Fynske Forsamlingshuse. Vi fastholder medlemskab.
Der tilrettes ift. opkrævning af betaling, således at Mariannes erfaring med udlejning
indarbejdes. Det betyder i praksis, at der stilles krav om fuld betaling senest 6 måneder
før brug, og ikke nødvendigvis ved booking, hvis det er meget lang tid før.

9. Evt.
Rasmus har de næste måneder afleveret ungdomsklub-faklen over til Anita, mens han
laver gårdbutik.

Næste møde er tirsdag den 20. maj kl 19.30.
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