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Ref. af  bestyrelsesmødet  d. 17/11-2015 

Punkter Kommentarer Beslutninger 

1. Tilstedeværende  Viggo,Marianne,Jan,Mona,Tri
ne,Pia,Vibeke 

 

2. Godkendelse af referat(er)  Ref. Fra 5/10-2015 
Godkendt. 

3. Nyt fra formanden 
3 a: olietønde grille doneret til 
RFK. 
 

 Bestyrelsen takker for 2 stk. 
olietønder grille, der vil stå til 
rådighed for lejer af huset 
samt til fælles arrangementer 
med LBL. Og MHR 

4. Nyt fra kassereren 
 

 -Viggo har gennemgået 
regnskabet og forventer et 
overskud på ca. 20,000 kr. i 
året 2015. 
- landdistrikt udvalgets 
udviklingsmøde udsat til juni 
2016. 
- der er købt reklame på 
bypotalerne ”Dit Kalundborg” 
og ”Dit Slagelse” her bliver 
vores arrangementer 
annonceret 
- 7 sponsorer er ikke længere 
interesseret i at sponsorere 
RFK. De fjernes fra vores 
hjemmeside.   
   

5. Nyt fra booking/udlejninger 
/ arrangementudvalget 
 

Der skal undersøges 
muligheden for at skifte fra 
gaskomfur til alm. Komfur. 

Der varsel ændringer i 
lejekontrakten samt 
prisstigning for leje af huset 
pr. 01/01-2016. 

6. Nyt fra viceværterne (Jan, 
Mogens) 

Jan laver opmåling af lille sal 
og stor sal og bordene vedr. 
info i lejekontrakten.  

Jan har til næste møde 
indhentet pris på 
varmeluftanlæg til lille sal og 
stor sal. 

7.Nyt fra 
samarbejdsudvalget.(Mona) 
 

 Punktet rykkes ned til punkt 
9. 

8. Evaluering af: 
Ideudviklingsmødet 

 Udsættes til næste møde. 
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9. Intern planlægning af 
julefrokosten 
d.28/11-2015 
 

Hvem gør hvad?  
  

Mona og Lene fra MHR. 
dækker borde. 
Maden til julefrokost samt 
efteroprydning/rengøring 
uddelegeres mellem de 3 
foreninger. 

- Viggo modtager 
betaling. 

- Marianne deltager i 
rengøring søn.d29/11. 

- Vibeke er ansvarlig for 
pengekassen når 
festen slutter. 

10. planlægning af julehygge 
d.29/11-2015 
 
 
  

  Skaffe juletræ 

 Pynte juletræ 
 

- Jan donerer et juletræ 
som står klar i huset til 
tors.26/11-2015. 

- Pia og Vibeke pynter 
juletræet tors.26/11-
2015. kl. 15. 

- Trine køber ind til 
gløgg, æbleskriver og 
varm kakao. 

11. Dato for næste møde (r) 
 
 

 7/12-2015 
12/01-2015 

12. Evt. 
 

  

13. Punkter til næste møde  
 
 

Beslutnings punkter: 
- Ændringer og prisændring i 
lejekontrakten. 
- Lysdæmper i den stor sal. 
- Varmepumper i lille og stor 
sal 

       
 

 


