RH bestyrelsesmøde, mandag d. 22 januar, 2018,
kl. 19.00 - 21.00
Mødt: Birthe Eisum, Linda Vognstrup, Nils Høvring, Henrik Førby, Henrik Fønns, Karin Lynggaard,
Peer Rasmussen
Afbud: Niels Jørgensen, Anne Mette Jensen
Dagsorden:
● UNDERSKRIFT af referat fra bestyrelsesmødet, torsdag d. 7. december, 2017 - referatet
blev godkendt og underskrevet
● SIDEN SIDST:
○ Reparationer/nyanskaffelser:
■ Ny radiator i indgangspartiet er installeret
■ Tagsten og nedløbsrør, samt fordør repareret af Thisted Kommune
■ Ekstraordinær rengøring af gulvet i salen Lars Christiansen har vasket og
slebet gulvet over flere dage
■ Ekstra vandhane ud fra depotrum installeret, dette skulle gerne gøre det
nemmere, at bruge vand til vinduesvask
■ Nils Høvring er på jagt efter ny slangeholder i galvaniseret stål
■ Indgangspartiet: Henrik Førby har haft kontakt til Thisted Kommune, det
gav ikke noget resultat, så vi ser tiden an, der er foreløbig høvlet af døren
så den ikke længere binder.
■ Loftsplader og loftslys,arbejdsgruppen, Niels Jørgensen, Henrik Fønns og
Henrik Førby arbejder videre med sagen.
○ Evalueringer:
■ finale i Mølbohistorier, 12. december, 2017
● Et fint fremmøde, hvor grupperne fremlagde de ting de hver især
havde arbejdet med.
● Efterfølgende er der tildelt et legat på kr. 25.000,- Bornerup Finden,
pengene er øremærket til trykning af diverse foldere med
Mølbohistorier. Folderne tænkes fremlagt og solgt fra udstillingen
ved KLF66.
■ julefrokosten, 19. januar, 2018
● God aften fra Redningshuset deltog 4 bestyrelsesmedlemmer.
○ Udlejning:
■ Der har været forskellige forespørgsler, der er svaret på alle i henhold til
det nye regelsæt.
■ På generalforsamlingen fremlægges en “ligth - udgave” som nedenfor:
GRATIS LEJE
ERHERVSDRIVENDE
FORENINGER

Mandage
(uden rengøring)

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

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

PRIVATE MEDLEMMER

vinter-måneder (december februar)
Alle hverdage (dvs. mandag til
og med torsdag)

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
● NYT FRA KASSEREREN (Nils):
● Kontantbeholdning kr. 129.425,-, S-beviser kr. 64.000,-, Legat kr. 25.000,- Suppeklub kr.
5.654,● Forbruget kan nu aflæses elektronisk, det gør Nils Høvring herefter, så det skal ikke gøres i
forbindelse med CHECK. Varmeforbrug er stort set det samme som foregående år.Der
arbejdes stadig med medlemsdatabasen så kontingentopkrævning kan foregå via mail. Der
er i år “kun” udskrevet 138 girokort som skal sendes/uddeles. Peer Rasmussen oplyste at
regnskabet er færdigt og skal godkendes af revisor. Det nye Dinero system fungerer fint!
● PLANLÆGNING:
○ Turnuskalendere blev fremlagt og vagter fordeltfor februar og marts.
■ Nabohøring til foråret - Birthe fastsætter dato sammen med Niels
Jørgensen.
■ Arrangementer og aktiviteter:
■ Arbejdsweekend, lørdag d. 3. februar (Nils og Birthe)
● Program med arbejdsopgaver udarbejdet og fremsendt
● invitation til frivillige udsendt
● afbud fra Karin og Linda
● frokost: Henrik Førby tager sig af morgenmad og frokost, der er
nogle drikkevarer, ellers hentes mere
● Generalforsamling, fredag d. 23. februar (Niels og Birthe)
● Dagsorden og opslag foreligger
● kollektiv formandsberetning: fordeling, Generel information af Birthe
Eisum, pedelfunktion beskrives af Henrik Førby, Aktiviteter af Linda
Vognstrup og Karin Lynggaard, udlejning af Niels Jørgensen, økonomi
af Nils Høvring
● Årsprogram - er ved at være på plads så det kan gå i trykken inden
generalforsamlingen
■ Spansk Aften, fredag d. 16. marts
● Møde med Morten Sonasson og Rikke Engelhardt mandag d. 15.
Januar, kl. 10.00
● planlægningsmøde: onsdag d. 24. Januar, kl 19.00, hvor detaljer
gennemgås, deltagere Kirsten Kappel, Linda Vognstrup, Birthe Eisum
og Karin Lynggaard.
● EVENTUELT:
● NÆSTE MØDE: mandag d. 12. februar kl. 19.00 og efterfølgende møde aftales i den nye
bestyrelse efter generalforsamlingen ( på aftenen)- umiddelbart efter GF

