
Mødereferat fra 18/4 2016. 

 

Der blev holdt bestyrelesmøde i Reerslev Forsamlings-Og Kulturhus d. 18/4 2016. Der var følgende 

deltagere: Viggo, Jan, Trine, Marianne, Pia, Sara, Mogens, Leo, Vibeke. 

Godkendelse af referat 
Ref. fra mødet d. 14/3 2016. Godkendt. 

Følgende til Ref.: 

I. Nyt/orientering 

a. fra formanden/ Vibeke. 

 – fremvisning af huset for kommunes kulturudvalg. 

Fire højtstående personer fra Kalundborgs Kommune kulturudvalg samt to 

teaterfolk fra Odsherred egnsteater fik en fremvisning af huset i forbindelse 

med projekt ”liv i Forsamlingshusene”. De var meget imponeret over husets 

fysiske rammer og det store aktivitet niveau vi har.  

b. Fra kasserer/ Viggo: 

- Elregningen er steget voldsomt, siden sidste år(samme periode) er der 

blevet brugt for 2300kr mere el. 

- ”Bankopigerne” har fremlagt et budget. De opretter selv en forening og 

føre selv regnskab. Et evt. overskud går til RFK. Underskud dækker RFK.   

c. Booking/udlejningen/Pia: 

- Der er godt gang i udlejningerne lige pt. hovedsagligt konfirmationer. 

 d. Viceværten/ Jan: 

Beslutning: 
- Mogens holder øje med ukrudtet rundt om huset og søger for at sprøjter når det 

er tiltrængt 

Beslutning: 
- Varmen styres af Jan på tirsdage i lige uger (åbent hus) fra. 13 sept. Hver 

tirsdag (banko starter). 

 

 

 

e. Arrangementudvalget/ Marianne, Trine, Pia, Sara. 

Ønsket om at booke Ole Gas, Danmarks bedste Kim Larsen- entertainer til 

høstfesten d 24/9 2016. er desværre ikke muligt. Trine forsøger at booke 

Ole Gas til Julefrokosten d 26/11-2016. 



Side 2 

Derfor er RFK. RLB og MHR enige om at booke ”Karens Maries Venner” 

igen i år. Per ”Sømand” kontakter ”Karens Maries Venner” 

To’er med Styrmand / til søndags brunch d. 23/10 2016. Og Kafé-Ensemblet/ til viseaften med 

fællesspisning d. 4/2 2017. er booket. 

 

II. Gratis teater fra Odsherreds egnsteater ”Historien om en sang” 
 Formand fremsender ønske til kulturkataloget om at arrangere teater 

stykket ”historien om en sang” d. 4/10 2016.  

 

III. Evaluering af fællesmøde med LBL og MHR d 4/4 2016 
Overordnet et godt møde hvor der var enighed om at der skal strammes op på kommunikationen vedr. 

fordeling af opgaver når der bliver afholdt fælles arrangementer.  

 

IV. Evaluering af Rengørings/arbejdsdag 
12 medl. deltog flittigt og der var en god stemning. Følgende blev ordnet: gardiner vasket og strøget, 

gardiner opsat i stor sal, vinduer pudset, buske omkring huset beskåret, gasskab fjernet, 

hovedrengøring i baglokalet.  

  

 

V. Opfølgning på påbegyndt projekter 

a. Lysdæmper i den store sal : færdiggjort projekt 
b. Dræning af p-plads op til Tommy og omkring ny terrasse - Jan (Marianne spørger Keld Branstrup 

(biavleren) om lån/leje af mini graver.): Til opfølgning 
c. Terrasse lægning - Vibeke (Erik og Søren er tovholder på projektet): Til opfølgning 
d. Stolesæder (15 stole eller sæder) - Jan undersøger priser.:  Se under beslutningspunkter 
e. Renovering af herretoilettet – Pia. Afslibning af terrasogulv + lak 2900kr. Til opfølgning   
f. Skabe op ude i baglokalet – Jan, Leo: under opbygning Til opfølgning 
g. Lysskilt ved indkørelsen – Viggo: Til opfølgning 
h. Skilte – Leo: Leo tilskærer 2 stk. skilte. 1 meter x 1meter.  

 

VI. Beslutningspunkter 

a. Køb af stole/sæder 

- Der bevilliges 9000 kr. til indkøb af 38 stk. ryg og sidde stykker til stolene. 

Jan indkøber dette. 

b. Ansøgningen til ekstraordinær pulje fra kommunen til energibesparende 

forbedringer.  



Side 3 

Jan skriver ansøgningen, der skal være kommunen i hænde senest 1/6-

2016. 

- Følgende genstande ansøges: 

 1 stk. yderdør 

 1 stk. dør til gavl. 

 Vinduer til lille sal 

 Hulmursisolering af ydermure rundt om stor sal. Samt ydermure 

rundt om lille sal. 

VII. Evt. 

Rivning af stenene på p-pladsen. Vi forsøger at finde en person i lokalområdet via. FB ” Reerslev 

Venner”. Der har maskineri og lyst til at være os behjælpelig med at rive for os.   

VIII. Dato for næste møde (er): 

  15/5 2016. og 14/6 2016. 


