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Ref. fra bestyrelsesmødet  d. 5/10-2015 

Punkter Kommentarer Beslutninger 

1. Tilstedeværende   Viggo,Mogens,Jan,Marianne,
Pia,Vibeke 

2. Godkendelse af referat(er)  Ref. Fra 7/9-2015 

3. Nyt fra formanden 
 

  

4. Nyt fra kasseren 
 

 Foredrag med Leif Davidsen 
d.19/1-2016. Aflyst grundet 
han holder foredrag i Ubby 
kirke i nov. 2015. i stedet er 
Nis Bosdahl booket til d.19/1-
2016. 
 
Forsamlingshuset har 
modtaget et tilskud fra 
kommunen, til energi 
forbedring. 25,300kr. til 
varmepumpe til den store sal. 
 
Perioderegnskab pr.1/1 -
6/10-2015. efter skat er der et 
overskud på 47,809kr. 
 
Høstfesten gav et overskud 
på 5400kr. 
Vinsmagningen gav et 
overskud på 4700kr 

5. Nyt fra booking/udlejninger 
/ arrangementudvalget 
 

Arbejds dokument vedr. 
husets arrangementer 
(vibeke) 
Ny rengøring dame ? 
Det skal præciseres hvilket 
rengørings opgaver vi ønsker 
udfør: vask af gulve i hele 
huset, støvsugning af måtter 
regøring af toiletter, 
håndvaske og gulve på både 
herre og dametoiletterne 
samt udskiftning at poser i 
spande og hygiejneposer. 
Pia kontakter ny 
rengøringdame og får et 
tilbud på opgaven. 

Der skal fremover anvendes 
planlægningsskema til husets 
egne arrangementer, 3mdr. 
før afholdelsen. 
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6. Nyt fra viceværterne 
(Jan,Kenneth,Mogens) 

-Vaskemaskinen (vibeke) 
- Rensning af stolene 

(Marianne & Vibeke) 
 

Den nyindkøbte 
vaskemaskinen bliver flyttet 
og der bliver bygget en 
sokkel den kan stå på. 
 
Alle stolene er blevet renset 
grundigt med en tæpperenser 
maskine. 

7.Nyt fra 
samarbejdsudvalget.(Mona) 
 

Julefrokost d. 28/11 ? 
Juletræstænding d.29/11 ? 
 
Mona skal til møde med LBL 
og MHR meget snart vedr. 
Julefrokosten. 

 Julen og nytåret planlægges 
på næste møde d.9/11-15 

8. Evaluering af: 
-indvielse af bogcafeen -
høstfest  
- vinsmagning. 

Vinsmagning skal fremover 
ikke arrangeres på en lør. 
Det overvejes om der til 
næste år skal være Rom el. 
whisky smagning i stede for 
vin. 

Der deltog ca. 25 personer til 
bogcafeens indvielse d15/9. 
Der blev solgt en del bøger 
og de deltagende var meget 
begejstrede over bogcafeens 
indretning og udvalget af 
bøger. 
 
42 festglade personer havde 
meldt sig til høstfesten d.19/9 
og der var en hyggelig 
stemning aften igennem. To 
store skinker fra grisen blev 
solgt på auktion som Kaj var 
auktionarius for og det var 
meget underholdende. 
 
43 personer deltog til 
Vinsmagningen d.3/10. 
I samarbejde med Børge fra 
Brugsen i Ruds vedby og 
brugsuddeleren Jesper, fra 
Udby blev der smagt på vine 
fra Sydafrika.  

9. Turnus ordning vedr. Åbent 
hus. 
 

HUSK JERES KALENDER!! 
  

Følgende bestyr.medl. er 
tilstede ved åben hus resten 
af året: 
d.13/10. Vibeke 
d.27/10. Ideudviklingsmøde! 
Alle deltager. 
d.10/11. Jan. 
d.24/11. Mona. 
d.8/12. Pia 
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10. Ideudviklingsmøde. 
 
  

Vi er i tidspres vedr. 
afholdelse af 
Ideudviklingsmødet. Ifølge 
vores forretningsorden skal 
mødet afholdes inden 
udgangen af 3 kvartal. 
Ideudviklingsmødet bliver 
derfor afholdes på  Åben hus 
aften d.27/10. 
Viggo laver en indbydelse og 
informere Ellen om ikke at 
hun skal bage kage. 
Mogens omdeler brevene 
indenfor Reerslev sogn, 
resten bliver sendt med 
posten. 
Pia og Marianne bager kage. 
Mogens tænder for varmen 
kl.17. 
Marianne,Pia og Vibeke 
mødes kl.18.30 og dækker 
borde    

Ideudviklingsmødet bliver 
afholdt på Åbent hus aften 
d.27/10-15 kl.19-21. Alle 
medlemmer bliver inviteret 
via. brev 

11. Dato for næste møde (r) 
 
 

Deadline for annoncering til 
spiseseddelen der omdeles 
sammen med kirkebladet for 
perioden Jan-marts skal 
Viggo have d.10/12-15 

9/11-15. 7/12-15 

12. Evt. 
 Udskiftning af gaskomfur til 
elkomfur (marianne,Pia) 
 
 

 Vibeke undersøger mulige 
rabatordninger via. 
Landforeningen for 
vestsjællandske 
forsamlingshuse. 

13. Punkter til næste møde Planlægning af: 
- Julen 
-julefrokost 
 
 

        
 

   

   

   

 


