
1 

Ref. fra bestyrelsesmødet d.12/1 - 2016 

Punkter Beslutninger 

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

2. Godkendelse af referat(er) 7/12 godkendt  

3. Nyt fra formanden 
 

Intet at berette. 

4. Nyt fra kassereren 
 

Der er komme nye indkøbskort til Coop, Marianne, Trine, 
Mona og Pia har hver fået et kort udleveret. 
 
Brugsen giver sponsorat på 4000kr. i form af vare. 
Vi har modtaget det årlige driftstilskud på 15 257 kr. fra 
Kalundborg kommune. 
 
 Viggo har søgt Kalundborg kulturfond tilskud til foredraget 
med Nis Boesdal, 9150 kr. til et forventet underskud. 

5. Nyt fra booking/udlejninger 
/ arrangement udvalget 
 
5a.- Vedtagelse/beslutning 
vedr. køb af nyt komfur. 
 
5b.  - Genbehandling af 
lejekontrakten. 
 
 

5. Pt.12 udlejninger i 2016.  
 
5a.Det er blevet besluttet at udskifte gaskomfuret og købe 
et brugt industri elkomfur til 5000kr. Hertil kommer udgift til 
etablering af 400w elinstallation, samt 4000 kr. til indkøb af 
nye gryder. 
 5b. Punkt udsat til næste møde. 

6. Nyt fra viceværterne (Jan, 
Mogens) 

Varmepumperne er sat op i den lille og store sal. De kan 
fjernstyres fra mobiltelefon og denne funktion fungere 
optimalt og jan styre varmen indtil videre. Jan sender en 
Kvikguide til bestyr.medl. Radiatorerne i underetagen vil 
blive sat på frostfrit. På 1 sal. i bogcafe styrer Ole buk selv 
varmen Og på toiletterne skal de stå på 1 ½. 

7.Nyt fra 
samarbejdsudvalget. (Mona) 
 

Fastelavn arrangeres som sidste år. Mona har styr på 
fordelingen af arbejdsopgaverne mellem os 
menighedsrådet og Landsbylauget.  

8.  - Drøftelse af 
forretningsorden 
 

Punktet udsættes til næste møde. Vibeke sender 
forretningsorden til de øvrige bestyr.medl. til 
gennemlæsning. 
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9.- Planlægning af 
fællesmøde med 
menighedsrådet og 
landsbylauget. 
 
 
 

Vi inviterer menighedsrådet og Landbylauget til et 
fællesmøde vedr. fremtidige samarbejde d. 4 /4-2016. 
kl.19.30. Vibeke sender indbydelsen. 

10. Dato for næste møde 
 
  

8/2-2016. 
 

11. Evt. 
Banko - Mona 
 
 

Kamma og Mona vil starte banko i forsamlingshuset. 
Opstart. sept.2016 – tirsdage i ulige uger. 

12. Punkter til næste møde. 
 

 

 


