
 

  

1. Godkendelse af ref. fra mødet d. 28/8 -2016.: godkendt 

 

2.  Nyt/orientering  

  

a) Fra Formanden. – Vibeke: Alm.Brand melder tilbage at husets forsikring dækker 

fald/glide skader (til Vinter) i forbindelse med afholdelses af Banko. Der er blevet sendt 

ønsker om 4 arrangementer ifm. Forårskataloget 2017 (Liv i forsamlingshusene) som 

er følgende: Foredrag med Ole Lauridsen: Sproghjørnet. D. 6/4-2017. 

foredrag og fællesspisning (vi står for menuen) 

 

 Foredrag med Tove Tieldow: Else Moltke. Dato evt. 28/2-2017. 

 

 Ole Bünger:Trylleri og gøgl: Som cirkusartist optræder Ole Bünger fra Cirkus Pip som 

jonglør, tryllekunstner og bugtaler. Evt. til Høstfesten 2017 (d.23/9) -LB og MHR har 

mundtligt fået forelagt ovenstående kunstner, men de har ikke meldt endegyldigt 

tilbage.   

 

b) Fra kasserer. – Viggo: huset har fået bevilliget det ansøgte beløb på 

35,707kr fra den ekstra ordinære pulje. 

Torben Murer ønsker at forsætte som sponsorer. 

    

c) Booking/udlejningen. – Pia: Intet til ref.  

d) Viceværten - Jan:  Intet til ref. 

e) Arrangement udvalget – Marianne, Trine, Pia, Sara: Intet il ref. 

 

 

 

 

 Mødereferat 03.10.2016  

  

Sted:  
Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus  

Dato:  29/8 - 2016  

Klokkeslæt:  
 

 19.00  
 

 Tilstedeværende: Viggo, Marianne, Sara, Vibeke. 
Referent. Vibeke  
 

 



            3. Evaluering af arbejdsdagen d.10/9-2016: Mange af de arbejdsopgaver der stod på to 

do listen blev færdiggjort. Enighed om at der møder alt for få medlemmer op til den årlige 

arbejdsdag.  

              4. Evaluering af høstfesten d. 24/9-2016.: 43 voksne + 1 barn deltog, enighed om at der 

var for lidt tilmeldte. Der blev et overskud på 1600kr. desserten skal være bedre til næste års 

høstfest. Det aftalte tidspunkt vedr. oprydning og rengøring efter festen blev ikke overholdt og flere 

valgt at tage en del af rengøringen, før det aftalte tidspunkt - og dermed fravælge den fælles 

opgave., til trods for at der blev opfordret til at snakke sammen hvis andet tidspunkt var bedre. 

5. Planlægning af ” Historien om en sang” d.4/10-2016: Sara og Vibeke mødes når skuespillerne 

kommer kl. 17-17.30. sætter stole op og der smørers franskbrød m. pålæg som sælges i baren.  

 

6. Planlægning af Søndagsbrunch d. 23/10-2016: Marianne og Trine planlægger indkøb, og melder 

tidsplan ud via. mail vedr. borddækning og tilberedning af maden.  

 

7. Opfølgning på påbegyndt projekter: udsat til næste møde d.7/11-2016. 

   
a. Dræning af p-plads ved hegn op til nabo (Tommy) - Jan: Jan tager en snak med Tommy om 

omfanget af dræningen. 
b. Terrasse lægning – Vibeke (Erik og Søren er tovholder på projektet): Der ligger igen dato 

for hvornår Erik og Søren påbegynder terrasse lægningen. 
c. Renovering af herretoilettet – Pia: Udsat til bedre tider.   
d. Skabe op ude i baglokalet – Jan: Færdiggjort.  
e. Lysskilt ved indkørslen – Viggo: Det er under bearbejdning hos Leo. 

 

 

8. Dato for næste møde (er):  7/11-2016. 

9. Punkter til næste møde: 

 Antal af bestyrelsesmøder, dagsorden indhold!? 

       Evaluering af Søndagsbrunch d. 23/10-2016. 

       Evaluering af ” Historien om en sang” d.4/10-2016 

 

 



 

 


