
Mødereferat  

Bestyrelsesmøde  

 

Sted: Reerslev Forsamlings – Og Kulturhus 

Dato: 16/3 2018 

Klokkeslæt: 

Deltagere: 

Afbud:                             

19.00 

 Jan Klausen, Trine Rasmussen, Esben Fløystrup, Dorte Hedemann, Vibeke Bach, Marianne, Lene 

Nielsen(ref.) 

Niels Ole Frederiksen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af ref. D.15/3.2018 konstituering 

2. Nyt/orientering 

a) Fra Formanden. – Vibeke  

b) Fra kasserer. – Marianne 

Der er pt 63 medlemmer- sidste år 59, der udsendes girokort op til generalforsamlingen. Til 

medlemmerne.   

Tilskud fra kommunen 15.000 

70.000 i banken 

Overskud 13000 fra arrangement nak og æd. 

I kassebeholdningen 6000 kr. 

Kan der evt. gøres mere for vores sponsorer? 

Fx gratis til arrangementer o.l. Dette tages op til nærmere overvejelser på et senere tidspunkt. Jan 

og Ole samarbejder om at lave et koncept og finde ud af hvem der evt. kunne være interessant at 

opsøge med henblik på at blive sponsor. 

c)  

d) Booking/udlejningen. – Marianne, Dorte 

Marianne har 2 bookinger til 2020 og en til 2022 der er ikke mange bookninger til næste år. 

 

e) Viceværterne Niels-Ole og Esben Opgave liste: der skal nyt spejl op på herretoilettet, udskifte det 

sidste dame wc samt udskifte lampe på dametoilet. 

Der er forslag om handicaptoilet på dametoilettet. Evt. Blænde den dør fra entreen ind til lille sal 

Første prioritet nye borde og stole. 

 . Vi skal lave en vedligeholdelsesplan. 

                    

f) Arrangement udvalget – Dorte, Trine, Lene 

kommende arrangementer: ”smag på Reerslev. Søndag d.30/9-18 kl. 10-14 

Odsherred teater 14/1 2019 

Slægtsforskning 12/11 mandag 

Nedkastninger 1/10 mandag – ikke fastlagt! 

Romsmagning: Dette arrangement afholdes evt. fredag den 19/10 - Trine finder ud af om det er 

muligt. 

 



Side 2 

 

Beslutningspunkter:  

1. Hensættelse af kreditafdragsbeløb til nyt tag ?: Vi tænker over hvad der er vigtigst, tag eller 

at gøre huset attraktivt med henblik på udlejning.  

2. Arbejdsdag d. 19/5 (pinselørdag), 9-16. 

 

 

Opfølgning på påbegyndt projekter: 

a) Tagrender/ Niels Ole tovholder  

b) Lysskilt ved indkørslen – Lysskilt ved indkørsel – Esben har indhentet tilbud på 3300 kr det 

bliver med farver og led lys. 

 Skilt med hjertestarter skilt skal flyttes og det skal placeres anderledes. Ole og Esben ser på det. 

Evt. plast der kan tåle det og op i masten. 

Evt: 

Espen har en ide, om der kunne gøres noget ved førstehåndsindtrykket når man kører op ad indkørslen 

til huset – førstehåndsindtrykket er vigtigt for huset udadtil. Der er enighed om at der bør gøres noget 

ved indkørslen. Er sat på som punkt til B-mødet d.24/5-18.  

 

Dato for næste B- møde: 24/5-18 kl.19.00 

 
 

 

 

 


