Bestyrelsesberetning, fredag d. 22.feruar
INDSATSOMRÅDER I 2018 (Birthe Eisum)
• De 2 ben: udlejningsvirksomhed og arrangementer
o Udlejningen er fundamentet for vores økonomi, - uden det: ingen
vedligeholdelse af bygningen
o Arrangementer: det har været vores erklærede målsætning at bruge mere
langt energi på forsamlingshus virksomheden: at huset skal BRUGES mere
af foreningens medlemmer, dvs at byens borgere gerne skal ku mærke at
det her herlige hus er VORES hus, og her forgår der en masse spændende
ting og sager!
Her er det vigtigt at nævne det gode samarbejde med Lystfiskerne!
Og uden vores velvillige korps af frivillige (ca 25- 30 mand), har dette
umuligt kunnet lade sig gøre!

• Bestyrelsesarbejdet
o vi har arbejdet en del med fordelingen af arbejdsområder – delvist
forårsaget af at vi desværre skal til at undvære vores ”mangeårige”
kasserer, Niels Høvring – så ALT det han har lavet igennem årene, skal nu
tværes ud på os andre i bestyrelsen. Den beslutning tog vi en lang, mørk
aften i november, hvor vi etablerede en række selvkørende teams, som nu
vil komme med en kort præsentation.

Medlemskartotek/kontingent og udlejning (Karin & Birthe)
o

var der ingen andre der ville røre ved med en ildtang, så det måtte Karin
Lynggaard og jeg tage os af

Aktivitetsudvalget: (Kristine Qvistgaard, Linda Vognstrup, Ulla
Nielsen Frost og Karin Lynggaard)
• Kristine Qvistgaard: kort om året der gik:
Der har i 2018 været mange aktiviteter i vores dejlige Redningshus. Det er en fornøjelse at
opleve den store tilslutning, der er til vores aktiviteter bl.a. her i vinterhalvåret, hvor
udlejningen kører på lavt blus.
Der er blevet afholdt en forårskoncert med deltagelse af lokale kunstnere, kombineret med en
lækker tapasanretning – fuldt hus. Sankt Hans bål (uden ild pga tørke) i samarbejde med KLF,
og en fremragende båltale af Rasmus Fejerskov, hvor han bl.a. på en munter vis beskrev,
hvorledes han oplevede den første tid som tilflytter. Om hans indtryk af Klitmøller – en
pensionist by - ja der er unægtelig sket noget siden da med befolkningssammensætningen,
hvor vi i dag ser den ene barnevogn efterfulgt af den anden. Så er der ej at forglemme vores

meget populære Sommer Jazz, afholdt helt som vi plejer og det samme orkester gennem
mange år.
Så har der været afholdt 2 fiskeauktioner i samarbejde med KLF. Begge auktioner blev godt
besøgt, og det gav et pænt stort tilskud til begge foreninger, helt som i ”de gode gamle dage”
til hawfesterne. Vi vil selvfølgelig igen i år forsøge at gentage succesen. Samarbejdet med KLF
har været så positivt, at vi i begge bestyrelser har vedtaget at lave fællesarrangementer, der
hvor det er muligt. Der er således indtil videre aftalt et samarbejde med Spillestedet Thy, KLF
og RH om 2 koncerter i år.
I vinterhalvåret har vi gennemført forskellige aktiviteter såsom læseklub og strikke cafe.
Suppeaften kører på 3. år med fuldt hus hver gang. Som et nyt tiltag i efteråret har vi lanceret
”barnemad”, hvor frivillige kokke tilbereder mormor mad med garanti for sovs. Som rosinen i
pølseenden, er alle foreninger i byen gået sammen om at afholde en juletræsfest med
godteposer, gløgg og æbleskiver. Et sandt virvar af glade børn, der danser, drøner og løber
rundt om juletræet uden så meget som at løbe ind i hinanden.
Husk at foreninger låne RH frit på mandage (uden rengøring). Det benytter DFP sig af, når de
afholder deres bankospil.
Alle de arrangementer som jeg nævner her, vil ikke kunne realiseres hvis ikke vi havde alle jer
frivillige til at give en ”nap” med, og det er vi i bestyrelsen super glæde og taknemmelig over.

(Linda) Årsprogram for 2019: kort om året der kommer, herunder det sidste
nye: LIVESTREAM foredrag fra Det Naturvidenskabelige Universitet i Århus.
Pedelteam (Henrik Førby, Henrik Fønns og Niels Jørgensen)
Henrik Førby: om vedligeholdelse af bygningen:
Henrik Førby redegør for teamets arbejde i det forgangne år, der er foretaget diverse
småreparationer som krog på hoveddøren, opvaskemaskinen er lavet, bortfløjet tagsten er udskiftet
m.m., det er derudover pedelteamet der skal sørge for tilbud på ny loftsbeklædning, udvendig
belægning, affaldsstation

Serviceteam: Ulla & Linda
Linda: om opsyn og vedligehold: teamet sørger for, at der tælles service op, hentes nyt ned fra
loftet, købes materialer ind (toiletpapir, duge, servietter, stearinlys, - kort sagt alt det nødvendige
til de mange aktiviteter i huset. Af og til gøres der også ekstra rent i køkken og toiletter, m.m

Udlejningsteam: (Karin & Birthe)
Karin: forsøgsordningen fra 2017 (bilag)
Generalforsamlingen 2018 gav bestyrelsen tilladelse til, at køre forsøgsordning med
nye udlejningssatser med henblik på at åbne Redningshuset mere op for byens
borgere, foreninger og virksomheder på en mere fleksibel måde - helt i tråd med de
aktiviteter der afholdes i huset - huset anses som Klitmøllers forsamlingshus. Dette
følges op af vedtægtsændring af paragraf 9.

GRATIS LEJE
ERHERVSDRIVENDE
FORENINGER

Mandage
(uden rengøring)

PRIVATE MEDLEMMER

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

KASSEREREN: Investeringsplan:
Kassereren oplyste, at der venter flere vedligholdelsesomkostninger herunder udskiftning af
loftsbeklædning, punkterede ruder, flisebelægning mod syd og eventuelt udskiftning af stole.mv

Afrunding: målsætninger for 2019 (Birthe)
o Ny kasserer kørt i stilling, investeringsplaner, og finde et rimeligt leje for
arrangementer
Birthe Eisum, februar, 2019

