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Ref.af bestyrelsesmødet d.7/12-2015 

Punkter Kommentarer Beslutninger 

1. Tilstedeværende   Viggo,Mogens,Jan,Mona,Marian
ne,Trine,Vibeke.afbud: Pia 

2. Godkendelse af referat(er) Ref. fra d 17/11-2015 godkendt 

3. Nyt fra formanden 
 

 Bestyrelsesmedlemmer har ikke 
adgang til huset i det udlejet 
tidsrum, med mindre lejer har 
brug for hjælp eller der 
indkommer klager fra naboer 
vedr. tumult og støj. 

4. Nyt fra kassereren 
 

 Fremover anvendes Billetto.dk til 
salg af billetter og tilmeldinger 
over internettet når der afholdes 
arrangementer. 

5. Nyt fra booking/udlejninger / 
arrangementudvalget: 
 
5a. Beslutningspunkt:  -
Ændringer og prisændring i 
lejekontrakten. 
 
 

 Til næste møde d 12/1-16 
fremlægger Marianne et budget 
over køb af nyt komfur og 
gryder. 
5a: uændret lejepris pr.døgn. 
rengøringen ændres fra 500 kr. 
til 690 kr. for udlejning pr. døgn. 
Udlejning 2 døgn ændres fra 
3200 kr. til 3000 kr. rengøringen 
ændres fra 500 kr. til 690 kr. for 
2 døgn. 
 Ændringer i regler og praktiske 
oplysninger retter Viggo til og 
sender nyt udkast og endeligt 
vedtages d.12/1-16 
Der tilføjes i lejekontraktens 
prisliste: begravelse 1400 kr. pr 
døgn – man-tors. 

6. Nyt fra viceværterne (Jan, 
Mogens) 
6a. Beslutningspunkter: 
- Varmepumper i lille og stor sal. 
6b. - Lysdæmper i den stor sal. 
 
 

 6a:Ud af 3 indhentede tilbud på 
varmepumper er Eiland tilbud 
vedtaget. Iforb.opsætning af 
varmpumper forespørger Jan el 
installatør om hvor stor 
rækkevidden er via. Wi-fi, vedr. 
fjernbetjeningen. Samt på 
installation af el til evt. nyt 
komfur. 
6b: Der er indhentet et tilbud på 
installation af lysdæmper i den 
store sal, pris 2940 + moms. 
Vibeke har til næste møde 
d12/1-16. Afklaring på om 
landsbylaget står for denne 
udgift. 
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7.Nyt fra 
samarbejdsudvalget.(Mona) 
 

 Punkt ændret til: Beslutning om 
arrangementer jan.-feb. Marts. 
19/1-16:Foredrag med Nis 
Bosdahl. Entre 60 kr. Viggo 
ansøger Kalundborg kommune 
om tilskud til foredraget. 
7/2-16: Fastelavn - Mona afklare 
med menighedsrådet og 
landsbylavet om proceduren er 
den samme som sidste år. 
23/2: foredrag om Chr. ll /ved. 
Niels Erik Danielsen. Gratis 
entre. 
7/3-16: Generalforsamling  

8. Evaluering af: 
8a. Ideudviklingsmødet 
8b. Julefrokosteren 
8c. Gløgg og æbleskiver 

 8a: ca. 25 fremmødte. 4 
konkrete forslag til fremtidige 
arrangementer i huset.1. banko. 
/ kamma og Mona. 2.foredrag 
om dyrefoder. /lene og Anne fra 
hestehaven – Jan kontakter 
lene.3. viseaften. /marianne 
undersøger mulige musikanter. 
4. undervisning i brug af 
internettet og de sociale 
medier./Ellen og Karin. 
8b. stor tilslutning, igen en 
succes. 
8c. ca. 25 børn og voksne, 50 
personer mindre end sidste år. 

9. Drøftelse af kaffemik/åben 
hus efter 1.jan. 
 

 Karin og Ole buk er værter de 
næste 3 mdr. 

10. Dato for næste møde(r) 
  
 
  

 12/1-16 
8/2-16 

11. Evt. 
 

Trine spørg om der skal 
planlægges nisseteater i 2016. 
Trine referer at nisseteater d. 
3/12 igen i år var en kæmpe 
succes hos de inviteret 
institutioner. 
 

Enighed i bestyrelsen om at 
Trine og Sømand arrangere 
nisseteater i dec. 2016. 
Det besluttes at bruge op til 
3000 kr på køb af 
opvaskermaskine ifl. Aftale med 
keld Brandstrup. 
 

12. Punkter til næste møde 
 

 - genbehandling af 
lejekontrakten. 
- drøftelse af forretningsorden 
- vedtagelse/beslutning vedr. 
køb af nyt komfur. 
- planlægning af fællesmøde 
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med menighedsrådet og 
landbylaget. 

 


