
 
Referat 

Bestyrelsesmøde den 17. juli 2017 kl. 19.00 – 21.30 
 
Mødt : Peer Rasmussen, Anne Mette Jensen, Nils Høvring, Niels Jørgensen, Linda Vognstrup,   
 Birthe Eisum og Karin Lynggaard 
 
Afbud : Henrik Førby og Henrik Fønns 
 
– Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 blev godkendt uden kommentarer 

Siden sidst: 
• Malerprojekt – der mangler lidt i ”rygerafdelingen” afventer bedre malervejr 
• Dørhåndtaget er fikset igen, igen – Henrik Førby har nu forslag til løsning der skulle kunne 

holde 
• Gardinet – Linda Vognstrup har syet gardinet op på maskine – så nu holder det 
• Lys sensorer – der er opsat ny belysning ved bagdøren 
• Cold Hawaii Flag er indkøbt i fællesskab med de andre foreninger på foreningsvejen – 

modtager ros fra forbipasserende 
• Vasken i kostskabet-Henrik Førby har sat den fast 
• Forbedring af lysforholdene i salen, der er indkommet et ret kostbart tilbud om udskiftninge 

af lys -Nils Høvring arbejder videre med sagen så vi evt. deler udgiften i to. 
• ”kop” til lås ved branddøren – Henrik Fønns har lovet at købe en ny 

 
Evaluering af arrangementer: 
• Sct. Hans aften – det var en god aften omsætningen var højere end sidste år – også selv om 

vi ikke selv stod for madsalg -i 2018 prøver vi, at få fat på en foodtruck mere, så der ikke er 
så lang ventetid på mad. Samarbejdet med KLF66 fortsætter – Spejderne har meddelt, at de 
ikke medvirker næste år da der ikke er så stor tilslutning til deres del af arrangementet, 
friskolen kontaktes næste år i forhold til fremstilling af heks. 

• Jazz – det var som sædvanlig en rigtig god eftermiddag – orkesteret har sagt ja til, at spille 
igen næste år – regnskabet er ikke helt gjort op, men der bliver som der plejer et lille 
underskud, Der er skrevet opsamlingsdokument i forhold til de praktiske ting. 

Nyt fra kassereren: 
 
• Kassebeholdningen er kr. 120.000,- -S-beviser kr. 64.000,-, suppeklub kr. 5.000,-- 

Kommende arrangementer: 
 
• Fiskeauktion den 13. august – afholdes i samarbejde med KLF66, Birthe har haft møde med 

Per Grønkjær – der afholdes endnu et møde vedr. de sidste detaljer, Linda deltager i mødet, 
Karin tager sig af indkøb – Birthe er ved, at have styr på bemandingen fra RH. 

• Gospelkoncert den 27. august – Niels Jørgensen har styr på arrangementet i fællesskab med 
Gospelkoret. 

Mere planlægning: 
 
• Birthe havde forslag til vagtfordeling med – og kabalen gik vist op, hvis man bliver 

forhindret er man selv ansvarlig for, at få byttet med en anden. 
• TAPAS-aften – der planlægges aften med spansk guitarmusik m.m. den 16. marts 2018, 

Birthe kontakter musikken og reserverer RH. 
• Birthe har lavet årshjul med reservationer for egne arrangementer i 2018 og 2019. 

 



 
  
 
Eventuelt: 
• De frie pensionister melder tilbage m.h.t. ”En kongelig jul” efter deres bestyrelsesmøde den 

7. august. 
• Linda og Karin arbejder videre m.h.t. indkøb af nye stolehynder 
• Vi påtænker at lave en begrænsning på størrelsen af de telte der stilles op ved udlejninger, 

sommeren har haft eksempler på meget store telte – eller flere!! 
• Birthe, Nils og Peer arbejder med nye systemer for medlemskartotek og opkrævning af 

kontingenter. 
 
 
 Ref. Karin Lynggaard – 18. juli 2017 
  


