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Ref. Bestyrelsesmødet  d.8/2 - 2016 

Punkter Beslutninger 

1. Tilstedeværende  Marianne,Viggo,Jan,Mona,Trine,Pia,Vibeke 

2. Godkendelse af referat(er) Ref. fra 12/1-2016. 

3. Nyt fra formanden 
 

Landforeningen Danske Forsamlingshuse indbyder til 30 
års jubilæum. Ingen fra bestyrelsen har tid til at deltager. 
Vibeke har givet et medlem lov til at parkere sin arbejdsbil 
på p-pladsen. Aftalt med medlemmet er at arbejdsbilen 
fjernes når huset er udlejet. 

4. Nyt fra kasseren. 
4a. Godkendelse af 
regnskabet 2015. 
 

Viggo er fået mundtligt tilsagn fra formanden for 
Landsbylaget om at landsbylaget bidrager med betaling af 
Lysdæmper til den store sal. 
 4a. Regnskabet 2015 er revideret d.8/2-2016. af 
foreningens revisorer. 
Regnskab blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

5. Nyt fra booking/udlejninger 
/ arrangementudvalget 
 
5a.  – 
Genbehandling/godkendelse 
af lejekontrakten. 
 
 

Henvendelser vedr. udlejning i 2017 indkommer løbene. 
5a. Der skal ændres lidt i nogle få ordformuleringere. 
Lejekontrakten blev godkendt og træder i kræft pr. 9/2 
2016. Viggo ligger den nye lejekontrakt i på vores 
hjemmeside. 
 
 

6. Nyt fra viceværterne (Jan, 
Mogens) 

Varmepumper fungerer optimalt via fjernstyringen. 
Jan følger op på installation af Lysdæmper i den store sal 
samt installation af el til det nye komfur. 
Mona rekvirerer via. Reerslev venner på FB, hjælp til at få 
båret gaskomfuret ud i hestestalden. 
 

7. Generalforsamlingen 7/3 
2016. 
7a. Godkendelse af 
indbydelsen. 
7b. Planlægning af generalf. 
 

7a. Indbydelsen godkendt med små ændringer. 
7b. arbejdsdokument på planlægning udfærdiget og dette 
sender Vibeke til bestyrelsens medlemmer. 

8.  - Drøftelse af 
forretningsorden 
 

Foreslag til ændringer under punktet :ref. fra 
generalforsamlingen, samt punktet: opgaver. Fremlægges 
ved generalforsamlingen. 

9. .Nyt fra 
samarbejdsudvalget.(Mona) 
9a. Evaluering af fastelavn 
 

Eva flyholm har takket ja til at holde tale ved 
grundlovsfesten d 5/6-2016. 
9a. Udklædte børn og voksne, 62 pers. I alt. Deltog ved 
fastelavnsfesten. Der var et mindre salg af øl og sodavand. 



2 

10. Evaluering af Nis Boesdal 
arrangementet  
 
  

72 solgte billetter. Folk kom bla. Fra Holbæk, Gørlev og 
Dianalund. Der var stor tilfredshed med forplejning. 
Underskuddet blev på 85 kr. 

12. Evt. 
 

 

13. Punkter til næste møde.  

 
 
 


