
Til stede var: Viggo, Jan, Trine, Marianne, Sara, Leo, Vibeke.  

Inden mødet gik i gang blev der spist rester fra julefrokosten, stemningen var hyggelig og der blev 

grint og pjattet. 

Dagsorden: 

  

1. Godkendelse af ref. fra mødet d.7/11 -2016.  Godkendt 

2. Nyt/orientering:  

  

a. Fra Formanden. – Vibeke:  orientering om at RFK ikke længere er registret hos 

fødevarestyrelsen. RFK har ikke over 30 spisearrangementer om året, hvilket er et 

lovmæssigt kriteriet. Det er alene lejeren af køkkenet der skal være registeret hos Fvs.  

Skulle Fvs indberetter anmærkninger ved kontrol af køkkenet skal RFK og lejer indgå 

aftale vedr. anmærkningernes omkostningerne.  (Fvs= fødevarestyrelsen)    

b. Fra kasserer. – Viggo: Medlem status 74 stk. – tilbagegang med 15.- 4 stk. er fraflyttet. 

Der blev et overskud på 2293 kr. fra Julefrokosten. I 2016 er der budgetteret med 5000 kr. 

i overskud på årsregnskabet. Prognosen pt er på 3000 kr. RFK restgæld hos 

kreditforeningen pr. 1/12-2016: 25000 kr. Det blev besluttet at denne restgæld bliver 

indfriet pr. 31/12-2016, derved spares der ca. 2000 kr i renteudgifter.  

c. Booking/udlejningen. Sara: Intet til ref. 

d. Viceværten – Jan: der er problemer med styring af varme via. nettet, Jan kontakter Iland 

vedr. problemet. Der er bestilt ny hoveddør samt vinduer til kælderen. Der overvejes om 

der skal termostat på i biblioteket (1 sal). Firmaet der har indblæst isolering har været og 

lavet efterisolering. Nu er alle husets hulmure isoleret. Jan skifter spotpærer på 

dametoilettet. Banko: Marianne påtager sig opgaven som kontaktperson ved akut 

situationer (praktiske ting) Viggo overtager styringen af varmen til banko. 

e. Arrangement udvalget – Marianne, Trine, Sara: d.22/2-2017. Foredrag med kvindelig 

matros + dagens ret + kaffe & kage 125 kr. - spisning kl. 18. foredrag + kaffe & kage 75 kr. 

bestilling og betaling af billetter via. Billetto og Marianne. Max. 90 - 100 billetter. Senest 

tilmeldingsfrist d. 15/2-17. 

 3.Evaluering af julefrokosten. 45 personer deltog og der var en god stemning. Enighed om 

at opbakning til deltagelses fra LBL vare ringe i år – skal samarbejdet omring fælles 
arrangementer forsætte? RFK ønsker et fællesmøde. 
 

 Mødedagsorden  

  

Sted:  
Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus  

Dato:  12/12 - 2016  

Klokkeslæt:   18.30 – (spisning først) 



4.Drøftelse vedr. afholdelse af ideudviklingsmøde. Enighed om at det kræver mange 

ressourcer at afholde et ideudviklingsmøde og opbakningen fra mellemmerne er næsten lig 
nul. Enighed om at ideudviklingsmødet i tredje kvartal, hvert år slettes fra forretningsorden og 
jf. punkt 4 i dagsorden for generalforsamlingen – indkomne forslag. 
 
5.Planlægning af generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes d.13/3-2017. Der skal 

vælges 2 suppleanter + 2 bestyrelsesmedlemmer (1 for et år) Marianne laver gule ærter. 
Spisning kl. 18.15. generalforsamlingen starter kl.19.30. 
 

           6.Opfølgning på påbegyndt projekter:  Intet til ref. 

   
a. Dræning af p-plads op til Tommy og omkring ny terrasse - Jan  
b. Terrasse lægning - Vibeke (Erik og Søren er tovholder på projektet)  
c. Renovering af herretoilettet   
d. Lysskilt ved indkørslen – Viggo. 

 8. Evt.: Leo melder ud at han vil planlægge en romsmagning i marts 2017. Havegruppen har 

indgivet en forespørgsels om afholdelse af arrangement d. 9/2-17 uden beregning - dette blev der 
enigt sagt ja til. Marianne forslog at der bliver hængt en plakat op i entréen, hvor alle planlagte 
arrangementer i huset er listede op, god reklame for huset specielt når der kommer så mange til 
banko. Alle var enige om at dette var en god ide og når alle arrangementer er på plads bliver der 
trygt en plakat. 

9. Dato for næste møde(er) 15/1-17.planlægning af handlingsplan for 2017.                                      
10. Punkter til næste møde. 

 

 

 


