
 

 Referat fra Reerslev Forsamlings- Og Kulturhus bestyrelsesmøde d. 17/5 2016. 

 

I. Referat fra sidste møde: godkendt 

II. Nyt/orientering: 

a. Fra Formanden. – Vibeke:  

– Odsherred egnsteater har meldt tilbage at teaterstykket ”historien om en seng” 

kan spilles i huset d. 4/10 2016.  

– Vedr. Beslutning d. 18/4 2016: køb af 38 ryg og sæde stykker til stole. Efter som 

der var et akutbehov for nye stole og en meget sen levering af ryg og stolesæder. 

Ændrede Formand og Næstformand beslutning af d. 18/4 2016. grundet et her og 

nu tilbud, som indeholdte levering af 30 helt nye stole inde for 3 dage.  

           – Vi har igen i år været udfordret på affald i april og maj (konfirmations 

udlejninger) Vibeke kontakter Kalundborgs kommune og undersøger om der kan laves 

en sær tømningsordning i spidsbelastede perioder. 

b.  Fra kasserer. – Viggo: 

Der er 3 medlemmer der har meldt sig ud af foreningen og 19 pers. Der stadigvæk 

ikke har betalt deres kontingent på trods af påmindelse herom. Viggo sender en 

sidste påmindelses.  

– Foreningen har 57.000 kr. udestående hos Kalundborgs kommune. Det 

udestående beløb vedrører sig. Refusion for Juleteateret, det årlige kommunale 

tilskud samt tilskud til energibesparende renovering. 

c. Booking/udlejningen. – Pia: 

– Pt. står udlejningerne stille. Den overståede periode med de mange 

konfirmationer udlejninger er gået rimeligt stilfærdigt.    

d. Viceværten - Jan:  

– Der er kommet tilbud på godt 13 000 kr.  inkl. moms på hulmursisolering. - det er 1. 

prioritet  

– Der er tvivl om i hvilken grad der er isoleret ved tidligere isoleringsrunde - ved 

stikprøve er konstateret at der mangler isolering i et område:  

– Vi har overset at vinduet i kælderen er rådnet væk. Det skal prioriteres højt, 

Vinduet i kælderen vil indgå i ansøgningen. 

 e. Arrangement udvalget – Marianne, Trine, Pia, Sara.: 

– Udvalget sender et oplæg til kultur- og fritid (Liv i forsamlingshusene) vedr. 

annoncering og priser på vores arrangementer d.23/10 2016 og d.4/2 2017. Det 

blev besluttet at, søndags Brunch d.23/10: pris 125 kr. Børn u.12 år. Halv pris. 

 Viseaften med fællesspisning d. 4/2. pris: 50 kr. 

 



Side 2 

Evt.: Sara har fået solgt forsamlingshusets gamle gaskomfur, 4000 kr. fik vi for 

det. Marianne foreslog at vi også prøver at sælge den store fryser vi har stående i 

kælderen og som vi ikke benytter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


