
Mødedagsorden (Ref. bestyrelsesmøde) 
Sted: Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus 

Dato: 8/8 2017 

Klokkeslæt:  19.00 

Tilstede var: Vibeke, Jan, Christian, Niels Ole, Trine, Sara, Lasse, Marianne og Lene 

Dagsorden 

Godkendelse af ref. fra bestyrelsesmødet d. 

1. Nyt/orientering 

 

a) Fra Formanden. – Vibeke 

Vi har fået en henstilling fra kommunen om at fjerne/beskære 

beplantning over renovationen. Christian og Niels Ole fik ordnet både 

hæk og beskæring.  

 

b) Fra kasserer. – Marianne 

Der er kommet penge fra børneteateret fra jul.  

Vi er endelig blevet kunder hos Sparekassen Sjælland, vores konto i 

Nordea er helt lukket. 

Vi er 69 medlemmer på nuværende tidspunkt.  

Vi har 4 sponsere på nuværende tidspunkt. 

c) Booking/udlejningen. – Sara 

Der er 13 betalte udlejninger i år. Ca. det samme som sidste år. En snak 

om stole, hvor Mange har vi? Sara tæller stole.  

d)  Viceværter – Christian (Niels-Ole + Lasse)  

 Varmestyring under udlejning - Christian  

Christian fortæller at "appen" og pumpen ikke snakker sammen. 

Han vil slette appen og vil regulerer varmen manuelt 

fremadrettet.  

Strømforbrug: Vi skal afprøve 8-10 grader i 14/ dage. 

Efterfølgende 16 grader i      

              14 dage. Christian er tovholder. Der kommer en 

               tilbagemelding om der er synlig forskel.  

 Niels Ole er i gang med at lave en pallebar, tænkt til udendørs      

bar på terrassen. Kan evt. bruge til støtte koncerten. 

 Banko: Der har været uoverensstemmelser hen over perioden, for 

at undgå det, vil vi afholde en forventningsafstemning med banko 

foreningen, vi vil herigennem udarbejde et regelsæt som 

efterfølgende skal danne grundlag for det videre samarbejde. 

Marianne / Vibeke invitere forsamlingshusets venners bestyrelse 



Side 2 

til en forventningsafstemning/ evaluering, gensidig forventnings 

afstemning. Vilkår for brug af forsamlingshuset. 

 Parkering. Det har været problematisk med parkering på banko 

aftner. Der bliver udlagt et græsstykke som P- plads ved 

vandværket til brug for banko spillere.  

e)  Arrangement udvalget – Marianne, Trine, Lene, Sara. 

Høstfest helstegt pattegris, salat og flødekartofler 

Brug for hjælp til borddækning, op pyntning, madlavning og kagebagning. 

Vi skal være færdige fredag aften. 22/9 Sara er tovholder for høstfesten, 

sammen med Lene T fra menighedsrådet og Søren fra landsbylauget.   

Venstre vil gerne leje forsamlingshuset den 23/9, samme dag som 

høstfesten. Det skulle være den lille sal og der ville være gratis 

morgenmad og politisk debat for byen. Prisen bliver som en 6 timers leje 

af lillesal. 

                          Brainstorm vedr. støttekoncerten d. 28/10  

Per (sømanden) har snakket med Ronnie om der var mulighed for at finde 

noget irsk øl/  

Det er planen at vi vil kører irsk tema på denne dag. 

Støtte koncerten skal bruges til indkøb af nye stole. Billet prisen kunne 

være stolens kost pris. Jan undersøger stolens pris.  

Trine tager kontakt til Shane, for at finde ud af hvor længe han spiller. 

Det blev besluttet at dette arrangement er uden mad. Der skal kunne 

købes chips o.l.   

 

Punkter: 

Opfølgning på påbegyndt projekter 

 Dræning af p-plads op til Tommy og omkring ny terrasse samt tagrender/ 

Niels Ole tovholder på projektet 

Der er givet tilbud (Søren Mathisen) på afretning af pladsen og tagrender på 

33.000 incl. Moms. 

Ian har givet et tilbud på 18.000 + moms det er et dræn som kobles på en 

kloak.  

Niels Ole går videre med at få en pris på tagrender og nedgravet dræn. 

 Renovering af herretoilettet - Der er fremsendt ansøgning om vandfri urinaler. Jan er tovholder på 

projektet. Intet nyt. 

 Skabe op ude i baglokalet – Jan 

 Lysskilt ved indkørslen –  Christian 

Christian har et tilbud på 2 klare plexiglas plader, led amaturer og fortrykte bogstaver alt i alt 1500,- 

kr der er enighed i bestyrelsen om at skiltet igangsættes hurtigst muligt.  



Side 3 

Evt. 

 Lamper der ikke virker, en af de nye lamper virker ikke den skal byttes. Den i 

gangen skal laves, der er forsøgt forskellige tiltag. Viceværten kigger på det. 

 Gaver / Vibeke 

Vibeke foreslår at når der holdes fødselsdag eller bryllup gives en flaske fra 

forsamlingshuset, når der holdes fest i forsamlingshuset. Forslaget nedstemmes. 

 

Dato for næste møde (er)  

Det er besluttet at holde 2 møder 3/9 2017 og 5/10 2017 

Punkter til næste møde. 

5/9 Lene laver udkast til dagsorden, sendes til Vibeke  

3/10 Shane støtte koncert. 

Ref. Lene Nielsen. 

 

 


