Referat Bestyrelsesmøde Æ' Redningshus
7. december 2017 kl. 19.00 -21.30
Mødt: Henrik Fønns, Henrik Førby, Niels Jørgensen, Nils Høvring Birthe Eisum, Linda
Vognstrup, Karin Lynggaard
Afbud:Anne-Mette Jensen, Peer Rasmussen
Referent : Karin Lynggaard
1.Referatet fra mødet den 16. november blev godkendt
2.Siden sidst:
•Låsen på bagdøren er repareret – Henrik Førby
•Vandhanen i køkkenet er skiftet – Henrik Førby
•Radiator i indgangen er bestilt – Henrik Førby
•Møde med Børge Nygaard, Thisted Kommune der har været gennemgang af udvendig
vedligehold, som er kommunens ansvar - Nils Høvring og Birthe Eisum
•Bagvæggen og enkelte andre steder smuldrer puds og maling, det skyldes fugt, det blev besluttet,
at skaderne udbedres i forbindelse med arbejdsdagen, d.v.s. Puds og maling, det må betragtes som
løbende vedligeholdelse af et gammelt hus.
•Indgangspartiet trænger til et alvorligt eftersyn, der er smådeffekter ved tagrenderne og en
enkelt tagsten er knækket. Henrik Førby tager kontakt til Børge Nygaard, Thisted Kommune.
•Loftsplader og loftslys, vi nedsatte en lille arbejdsgruppe bestående af Niels Jørgensen, Henrik
Fønns og Henrik Førby.
3.Evalueringer:
1.Frivilligaften den 22. november – det var en god aften med stor deltagelse, mange
tilkendegivelser om hjælp
•Juletræ – stor succes – ca 170 fremmødte – spejderne har givet tilbagemelding de ønsker samme
arrangement i 2018 – vi sætter det i programmet.
•Julebanko – der var mange fine gevinster, ca 40 % af gevinsterne endte udenbys og da formålet
med banko er, at det er for byens borgere besluttede vi, at der i 2018 ikke afholdes lignende banko,
De frie pensionister afholder julebanko meget tæt på, så der har hos en del sponsorer været tvivl
om, hvem gevinsterne gik til m.m. Beslutningen blev derfor, at der i Redningshusregi i 2018/2019
afholdes et alternativt arrangement for borgere i Klitmøller, aktivitetsudvalget er ansvarlige.
4.Kommende møder:
•Grande finale Mølbohistorier 12. december – der afholdes afsluttende møde hvor alle er
velkomne – Birthe Eisum og Karin Lynggaard er ansvarlige
•Forårskoncert med Morten Sonnasson 16. marts 2018 – Birthe Eisum og Karin Lynggaard er
ansvarlige – hjælpere er Kirsten Kappel og Lene Bang Vestergaard, og flere til det praktiske.

5. Nyt fra kassereren
•Kassebeholdningen er på kr. 143.000 S-beviser kr. 64.000. der pågår et stort arbejde med, at
indhente mailadresser på medlemmer så der kan udsendes faktura på mail og derved automatisk

konteres indbetaling af kontingent og evt. leje. Der er lige nu registreret mailadresser på totredjedele
af medlemmerne – til de medlemmer der derefter vil modtage girokort vil der blive påført på
girokortet, at de bedes indsende mailadresse.
6. Planlægning
Birthe Eisum og Nils Høvring planlægger arbejdsweekend den 3. februar –
Christiansen giver gulvene en ekstra omgang i januar hvor der er ledige dage. Vi siger ja til
samarbejde med Lystfiskerforeningen om en ekstra fiskeauktion den 15. juli 2018. Niels Jørgensen
og Birthe Eisum planlægger generalforsamlingen 23. februar 2018.
7. Eventuelt
Der er meddelt afslag til en forespørgsel om afholdelse af et meget stort arrangement. Det nye
”teltregulativ” er lagt på hjemmesiden og i håndbogen.
Strikkecafe, læseklub og spillebule kører!
8.Næste møde : den 22. januar 2018 og den 12. februar 2018.
Ref.: Karin Lynggaard 8. december 2017

