Udlejning af æ ’Redningshus
Opsummering af beslutninger fra juni seminar, 2017
Udfordringen har tidligere været en balancegang mellem vedtægternes §2 og §9, dvs. mellem på den ene
side forsamlingshusvirksomheden og på den anden side udlejningsvirksomheden. Sidstnævnte er jo basis
for vores (velkonsoliderede) økonomi og må derfor betegnes som en succes. Og i løbet af det sidste års tid er
det dog lykkedes os i langt højere grad at leve op til vedtægternes formålsparagraf, nemlig
”forsamlingshus” rollen. Her tænker jeg på effekten af aktivitetsudvalgets indsats, såsom suppeklub,
forårskoncert, mølbohistorier og anden klubaktivitet. Dette har bl.a. kunnet lade sig gøre ved at inddrage
alle de frivillige fra Redningshusets venner, hvilket vi ikke kunne undvære på nogen måde.
Det viser sig dog at være noget sværere at håndtere vedtægternes §9, nemlig kravene til
udlejningsvirksomheden, som ikke må være ”konkurrerende over for næringsdrivende i Klitmøller” og hvor
”ethvert offentligt arrangement skal komme foreningen æ ’Redningshus til gode”.
Vi får til stadighed en række forskelligartede henvendelser ang. leje af huset, både fra næringsdrivende og
lokale foreninger m.v. Og sådanne henvendelser kræver unægteligt andre udlejningsbetingelser end de
private sammenkomster.
På seminaret i sommer samlede vi derfor en stribe af disse konkrete henvendelser fra virkelighedens verden,
som vi diskuterede, hvordan vi skulle tackle. Og resultatet kan opsummeres som følgende:
GRATIS LEJE
ERHERVSDRIVENDE
FORENINGER

PRIVATE MEDLEMMER

Mandage
(uden rengøring)

HALV LEJE
Alle hverdage (dvs. mandag til
og med torsdag)
På øvrige hverdage, inkl. ledige
weekender i de 3 vintermåneder (december - februar)
Alle hverdage (dvs. mandag til
og med torsdag)

FULD LEJE
Alle weekender
Weekender
resten af året
(marts – november)
Weekender,
inklusiv fredage

Kommentarer:
Foreninger og erhvervsdrivende skal være medlemmer af RH og hjemmehørende i Klitmøller.
Dette er en forsøgsordning på 2 år, hvor vi afprøver de nye retningslinjer, som vi tager op til
genovervejelse efter endt prøveperiode (dvs. sommeren 2019). Herefter kan reglerne danne
grundlag for en eventuel vedtægtsændring af §2 og §9
Generalforsamlingen orienteret d. 23. februar, 2018

