
Bestyrelsesmøde/Referat 
 

Sted: Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus 

Dato: 3/10 

Klokkeslæt: 

Tilstede:  

Afbud: Jan, 

 19.00 

Vibeke, Sara, Trine, Lasse, Christian, Marianne, Niels-Ole og Lene(ref) 

 

  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af ref. fra bestyrelsesmødet d. 8/8 og ekstraordinært Best. Møde med banko venne- 

foreningen med begge referater er godkendt. 

2. Nyt/orientering 

a) Fra Formanden. – Vibeke 

      Vi har fået bevilliget 26523,75 øremærket til urinaler, eftersyn af toilet og opvaskemaskine.  

      Kalundborg har fået bevilling til "liv i forsamlingshusene" frem til 2020.  

b) Fra kasserer. – Marianne 

      Sparekassen Sjælland har givet frit brug af indbetalingskort i netbank tidligere kostede det 1 kr. 

     Vi skal have nye indbetalingskort efter bankskifte. Viggo kontaktes og vi bestiller gennem ham fx 

200 stk.  

      Der er modtaget 1500 kr. fra banko og dette beløb vil komme hver mdr. + opgørelse 2 x årligt. 

      Høstfest udgifter ca. 10.000 indtægt ca. 12.000 overskud 2000,- 

c) Booking/udlejningen. – Sara 

      3 udlejninger i november. + julefrokost den 25 

d) Viceværten – Christian (Niels-Ole + Lasse)  

Jan har skrevet vedr. Nedtagning af urinaler fra Dianas VVS, samt opsætning af nye vandfri 

urinaler, tag/ skotrende er blevet besigtigede og skal laves nu. Der er 16.000 til indkøb af 
vaskemaskine. Hvis opvasker skal flyttes til anretter delen, skal vi tænke over at der skal laves 

elektriker opgaver med 380 volt, det skal være en med autorisation der udfører opgaven. 

      Hoveddøren skal fuges med ekspanderende fuge i døren, for at undgå fugt. 

     Kældervinduet står og venter på at blive sat i, Lasse, Niels Ole og Christian, sætter vinduet i med 

hjælp fra Søren.  

Det skal undersøges om der trænger vand ind og evt. hvor. Når Christano fra Dianas VVS er her  

beder vi ham tjekke kælderen. 

      Pris for stole 25 stk 400 kr med moms. 



Side 2 

e) Arrangement udvalget – Trine, Lene, Sara.  

      Nisseteater 5 institutioner har meldt sig  

       Slægtsforskning den 15/11 er lagt ud på Billetto  

     Når de sidste arrangementer på Billetto overgår vi til mobilepay, det er kun Mariannes nr. Der 

bruges. 

Julefrokost 25/11, afholdes i fællesskab med både menighedsråd, landsbylaug og kultur og 

forsamlingshuset. Dagen efter er der juletræsfest.  

Punkter: 

1. Støtte koncert 28/10 2017 med Shane 

Der er aftalt med Ronni at han skaffer specielt irsk øl, vi låner hans fadøls anlæg og der sælges 
flaske øl. Der er utilfredshed med at støtte koncerten ikke er med mad. Vi sætter Chips, og peanuts. 

Evt popcorn. På bordene  

Vi skal se at få lagt vores støtte koncert på Facebook. Evt. Få Viggo til at lave plakater til støtte 

koncerten. Vi skal skrive først til mølle og begrænset antal. 

      Max antal 90 personer 

     Vi skal ansøge om spiritusbevilling til arrangementet.  

Der er ønske om irsk whisky, Morgan, vodka. Sara køber ind. 

2. Dansk top musik v. Niels Ole.  

Der er afholdt møde med Niels som har med dansk top musik, fx vise aften, syng med og lignende. 
Han har noget at gøre med et lokalband fra Ruds-Vedby som han gerne vil starte med (no 

problems). Evt. 3 marts. Han laver arrangementer fx sammen med tv Vestsjælland, 

arrangementerne er både med og uden mad. Han samarbejder med et busselskab som henter ind, fra 
hele Sjælland. Ved disse arrangementer kan vi beholde alt indtægt fra baren og 30 % fra 

indgangen. Han er frisk på at lave 3- 4 arrangementer om året. 

Skal vi lave en T-shirt med Reerslev forsamlingshus logo.  

Evt. 

Alle der ikke har gjort det, skal sende deres foto til Vipse. 

Der er et forslag om kort aften? Fx alle deltagere betaler 20,- kr. pr gang til varme o.l. Der var 

ingen der modsatte sig. 
Efter sidste banko var der ikke gjort ordentligt rent, hvis det næste gang ikke er bedre skal vi 

bestille en rengøring. 

Opsætning af tagrender, der skal bruges et stillads, Niels Ole snakker med Ian. 

Dato for næste møde : 6/11-17 

Punkter til næste møde. 

  

  

 

 


