Gestelev Forsamlingshus
Gestelevvej 40
5750 Ringe
www.gestelevforsamlingshus.dk

Referat
Bestyrelsesmøde, mandag den 6. januar 2019, kl. 19.30
Medlemmer: Jørgen(fraværende)
Allan
Marianne
Christian
Anders (referent)
Mette
Sanne
1. Opfølgning fra sidste møde
 Der mangler dekoration på væggen ved hoveddøren. Anders tager fat i det.
 Rasmus er flyttet og derfor nu udtrådt af bestyrelsen. Tak for indsatsen til Rasmus.
2. Ombygningen
Det kører. Christian driver processen. Økonomi ser foreløbigt fint ud.

3. Landdistriktspuljen
Fra sidst:
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.
Nu:
Vi holder fernisering og fastelavn samlet. Asti og Kransekage hvor køkkenet vises frem.
Dato omdeles med flyer.
Anders og Sanne laver udkast til skriv til omdeling. Omdeling senest den 1. februar.
Mette har ansvaret for omdeling.
4. Medlemskab
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.
Vi tager fat i det straks efter køkkenet er færdigt.

5. Aktiviteter i 2020
 Fastelavn 23.2.2020 kl. 10.30. Fælles frokost kl. 12 med medbragt ret.
o Spillemænd: Jørgen vender med Finn.
o Mette laver opslag på FB
o Tønder: Christian indkøber.
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o Slikposer: Mette fixer.
Kl. 13.00 Køkkenfernisering af det nye køkken og introduktion til hvervning til
fællesskabsudvalget
Gallafællesspisning! 28.3.2020.
Generalforsamling, fredag den 13. marts 2020.
Champions League finale den lørdag 30. maj. Kobles med arrangement forud.
Skt. Hans den tirsdag 23. juni kl. 18.00
Fællesspisning, fredag 4. september
Vin/spiritussmagning, fredag den 23. oktober
Fællesspisning, juletræstænding fredag den 20. november

6. Økonomi
Der er lavet regnskab for 2019.
Konti dags dato:
 Drift: 27.418 kr.
 Hjertestarter: 2191,25kr
7. Evt.


Intet

Næste møde er mandag den 2. marts kl 19.30.
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