
 

  

1. Godkendelse af ref. fra mødet d. 14/6-2016.: godkendt 

 

2.  Nyt/orientering  

  

a. Fra Formanden: referat fra orienteringsmødet vedr. Kulturelt samråd i Kalundborg. 

Kulturelt samråd har til formål at styrke dialogen mellem politikere og Kalundborgs kulturliv. 

Kulturelt samråds opgaver er at skabe synlighed i kommunen, være koordinerende og 

samskabende, understøtte bosætningsstrategien, igangsætte kulturdebatter og varetag 

enkeltstående opgaver (eksempelvis Kulturnatten) 

 

b. Fra kassereren: Fremlagde et uddybet regnskab for perioden 01.01.2016 – 28.08.2016. 

desværre er der et underskud på ca. 11.000 kr. 

 

   

c. Booking/udlejningen: stadig sløjt med udlejninger resten af år, samt i 2017.  

d. Viceværten: bestyrelsens privat opbevarings skab i baglokalet er færdiggjort, der mangler 

kun at blive sat hylder op. 

 Der er blevet sat en nøgle Box op, på venstre side af hjertestarteren. Der er ikke kommet 

svar fra kommunen vedr. ansøgningen til ekstra ordinær tilskud. 

 Der er lavet aftale med lokale murer om at hjælpe til ved arbejdsdagen d. 10/9, med at få 

sat skærmbrætter op. 

e. Arrangement udvalget: Intet til ref.  

3. Finpudsning af arbejdsdagens planlægningen: indkøb til morgenmad og frokost 
etc.… 

- Der købes morgenmad i daglig brugsen, indkøb til frokost (pølser til grill) købes senere på 
dagen, når vi ved hvor mange der skal spise frokost med. 

- Der laves to do liste, hvor folk kan skrive sig på til de enkelte arbejdsopgaver. 
- Der købes maling til gangen og vinduer (i Bilka) 

 Mødereferat 28.08.2016  

  

Sted:  
Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus  

Dato:  29/8 - 2016  

Klokkeslæt:  
 

 19.00  
 

 Tilstedeværende: Viggo, Jan, Trine, Marianne, Pia, Sara, Leo, Vibeke. 
Referent. Vibeke  
 

 



-  Maler pensler og malerruller medbringer dem i bestyrelsen der har malergrej liggende der 
hjemme.  

- Sidste frist for tilmelding til arbejdsdagen d. 7/9-2016 til Sara. 
 

4. Høstfesten d.24/9-2016.: festudvalget for høstfesten udsender, via mail, liste til alle 

medlemmer i de tre foreninger over arbejdsopgaver til høstfesten. 

 

5. Billeder til udsmykning af salene: udsættes til bedre tider. 
 

6. Evt. – forsikringsansvar ifm. Banko:  der er tvivl om det er RFK’s forsikring der dækker 

evt. faldulykker ifm. Banko arrangementerne. Dette undersøger Vibeke, til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

7. Dato for næste møde (er): 3/10-2016 & 7/11-2016 
 

 

 

 

 


