
Tilstede: Viggo, jan, Marianne, Trine, Sara, Leo, Vibeke 
Afbud: Mogens 

Dagsorden: 

  

1. Godkendelse af ref. fra mødet d.12/12 -2016. godkendt 

 

2. Nyt/orientering:  

  

a. Fra Formanden. – Vibeke: - Kulturkatalog fra Kalundborgs kultur og fritid har overset mailen 

vedr. ønsker til arrangementer i 2017. Derfor er vi ikke kommet med i kataloget ”Liv i 

forsamlingshusene”. koordinator for ”Liv i forsamlingshusene” lover at vores arrangementer 

bliver annonceret i dagbladene.  

b. Fra kasserer. – Viggo: -Viggo sender folder vedr. generalforsamlingen rundt til godkendelse.  

        c. Booking/udlejningen - Sara: - 2 nye udlejninger 20/5-17 og 5/7-18. evt. en udlejning til et 

bryllup til aug. Det skal understreges overfor lejer at, ved brug af røgkanon pålægges ekstra regning 

for rengøring, da røgkanon efterlader en fedtet overflade som er svær at vaske af. 

d. Viceværten – Jan: intet vand på trappe til 1.sal efter det har været regnvejr igen. Der har 

været overgang i el kontakt, i køkkenet ved vasken, denne er blevet udskiftet. Vibeke snakker 

med Keld (biavler) om køb af hans industri opvaskemaskine - max 5000 inc. Moms. (Ny koster 

14000 ex. Moms)   

e. Arrangement udvalget – Marianne, Trine, Sara.: - Tur de Reerslev bliver ikke afholdt i 

2017. – Anne og ole ønsker ikke at stå for arrangementet i år. 

- Viggo printer 10 stk. plakater til foredrag d.22/2 - ophænges i nær område. Derudover 

annoncers foredraget i ugeavisen og Kalundborg. Der udloddes to gavekort til banko vedr. 

foredraget, et med kaffe og kage og et med mad, kaffe kage og foredrag. 

- Fastelavn d.26/2.Tønder + kroner køber MHR, slik til tønder og gave køber LBL, RFK. 

Står for boller og varm kakao. 

3.Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2016.: - årsregnskabet for 2016 blev 

godkendt af bestyrelsen pr. 6/2-2017. (afregning med banko 2 gange om året ved 

sommerferien og til nyt år.) 

 Mødereferat d.6/2-17 

  

Sted:  
Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus  

Dato:  6/02 - 2017 

Klokkeslæt:   19.00 



4. Behandling og godkendelse af forslag til fornyelse/forbedringer af huset.: 

 – Ifølge budgettet 2017. er der ikke penge til forbedring og fornyelses til huset i 2017.  

 
           5.Opfølgning på påbegyndt projekter:  

   
a. Dræning af p-plads op til Tommy og omkring ny terrasse – Jan: intet nyt. 
b. Terrasse lægning - Vibeke (Erik og Søren er tovholder på projektet) : 

Erik og søren har regnet på, at for de penge der er afsat til ny terrasse kan der købes 
herregårdssten i stedet for de brugte SF sten. Dette forudsætter at SF stenene fjernes uden 
beregning. SF stenene forsøges sættes til salg på div. Køb, salg og bytte grupper, der findes på 
Facebook. Det aftales at Sara tager nogle billeder af SF stenene og laver opslag på div. Køb, 
salg og bytte grupper på FB. 

c. Renovering af herretoilettet.: intet nyt.   
d. Lysskilt ved indkørslen – Leo. Arbejder stadig på sagen. 

 8. Evt. Sara:  Billetto tager et gebyr på 6 kr. ved tilbagebetaling iforbm. aflyste arrangementer - ikke 

ok. Problemet tages der stilling til ved næstkommende bestyrelsesmøde. 

9. Dato for næste møde (er): generalforsamlingen d.13/3-17. vi mødes senest. Kl.17.30 

                                    10. Punkter til næste møde. 

 
 

 


