
 
Referat bestyrelsesmøde 

Æ ' Redningshus 
14. maj 2018 kl. 19.00-21.30 

 
Mødt: Nils Høvring, Linda Vognstrup, Kristine Qvistgaard, Henrik Førby, Birthe Eisum, Karin 
Lynggaard, Ulla Frost 
Afbud: Henrik Fønns, Niels Jørgensen 
 
Underskrift og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. april 2018 
 -referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Siden sidst:  
 
PRAKTISKE TING: 
Niels Jørgensen, Nils Høvring og Anders Eisum har gennemgået de sidste hængepartier fra 
arbejdsdagen – tagrenderne ved rygeområdet - fugten skyldes konstruktionen – træet er ved at være 
tørt så der kan males, der er smurt hængsler alle steder – Anders Eisum er ”smøremand” og sørger 
for løbende smøring. 
 
Nils Høvring har sørget for ny kummefryser og der er opsat stik så fryser og køleskab lettere kan 
sættes til. 
 
Karin Lynggaard har købt Cold Hawaii flag der betales af NASA, KLF 66 og RH. KLF 66 har 
sørget for, at flagene er hejst ved indkørslen til byen. 
 
Birthe Eisum har opdateret håndbog for lejere. 
 
Nils Høvring har bestilt en affaldscontainer mere. 
 
Henrik Førby ringer til Brønnum omkring indstilling af sæbedosering i opvaskemaskinen.    
 
MØDER: 
 
Administrationsgruppen (Nils og Birthe) arbejder løbende med medlemskartoteket m.m. 
 
Aktivitetsudvalget har holdt møde 19. april omkring næste sæson – se særskilt referat. 
 
PLANLÆGNING: 
 
Sommerens arrangementer: 
 
Sct. Hans – Ulla og Birthe – der er styr på arrangementet der holdes sammen med KLF66. 
Fiskeauktioner 15. juli og 5. august- Kristine og Karin -næste møde afholdes 23. maj kl. 15.00. 
Sommerjazz – Niels og Linda -der er vist styr på arangementet. 
Gospelkoncert 26. august -Niels har kontakten til Gospelkoret 
Frivilligaften – planlægges til 6. november – indholdet justeres. 
 
Forslag til suppeklubbens overskud: Vi mangler ikke så meget lige for tiden – der købes ”dryp-
bakker” til opvasken. 



 
NYT FRA KASSEREREN: 
 
Kontantbeholdningen er kr. 138.949,- 
S-beviser  er kr.    64.000,- 
Suppeklubben             er kr.      8.000,- 
Legat                           er kr.   18.000,- 
 
 
Redningshuset har nu fået Mobilepay -nummeret er  33 823. 
Der arbejdes stadig med de problemer den nye form for kontingentopkrævning har givet. 
 
CHECKKALENDERE: 
 
Kalendere for juni og juli måneder blev gennemgået og fordelt. 
 
Evt. - ikke noget 
 
NÆSTE bestyrelsesmøde blev fastsat til 13. august kl. 19.00 
 
Ref. Karin Lynggaard  
23. maj 2018 
 
  


