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Ref.  bestyrelsesmødet  d.13/4-2015 

Punkter Kommentarer Beslutninger 

1. Tilstedeværende 
a. Fotografering af 

bestyrelsen  

 
a)Husk at sæt håret ;-) 

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

 a) mangler foto af kenneth. 

2. Godkendelse af referat(er) 
a. skriftlig godkendelse 

af ref. fra 
generalforsamlingen 

 2. Ref. fra d 24/3-2015 
godkendt. 

a. ref. fra 
generalforsamlingen 
blev underskrevet af 
bestyrelsen. 

3. Nyt fra formanden 
 

 orientering om: 
1) Vibeke og viggo 

deltog ved fællesrådet 
for forsamlingshuse i 
kalundborgs 
generalforsamling, der 
blev afholdt i Burup 
Forsamlingshus. 

 
2) Ny forsikring police hvor 
den kommende hjertestarter 
er på tegnet.kursusdag 1/6-
2015 vedr. hjertestarter. 
3) Internetforbindelsen er klar 
til brug i “huset” 
  

4. Nyt fra kasseren 
 

 Viggo fremlagde kvartals 
regnskab for perioden 1/1-
31/3-2015.det blev modtaget 
positivt. 

5. Nyt fra booking/udlejninger 
/ arrangementudvalget 
 

 arrangementudvalget aftalte 
dato for planlægning vedr. 
frokost-jazz. 

6. Nyt fra viceværterne 
(Jan,Kenneth,Mogens) 

 Mogens har indhentet tilbud 
på hulmursisolering af 
facademuren. prisen er 
12.750 kr. inkl. moms. 
Jan havde indhentet tilbud på 
at få renset stolene. pris: ca. 
1200 kr. fælles enighed om at 
det var for dyrt, da firmaet  
ikke med sikkerhed kunne 
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love at stolene blev 100% 
rene. Jan undersøger pris på 
helt nye stole. 
 
Der er blevet opsat lysskinner 
i den lille sal. 
 
Istedet for tagrender,ind mod 
nabo, overvejes det at 
anlægge et stendræn.   

7.Nyt fra 
samarbejdsudvalget.(Mona) 

a. Grundlovsdag 

 
 

a)Jan,Marianne, Pia, Mona, 
Vibeke hjælper med at sætte 
telte op og køre drikkevare. 
tors.d 30/4. kl.17. 
 
Lokal politikkeren Gitte 
johansen holder 
Grundlovstalen kl. 17. 
grillen er klar kl.18. 

8.Fælles arbejdsdag 
a. dato 
b. prioritering af 

arbejdsopgaver 
 

 Fælles arbejdsdag planlagt til 
d 28/6-2015. kl. 9. Der sørges 
for morgenmad og frokost. 
Nærmere planlægning af 
arbejdsopgaver på næste 
møde. d 12/5. 

9.  sponsor kontrakt 
 

 med fokus på 3 forslag til 
hvad vi kan tilbyde 
sponsorerne, laver Viggo et 
oplæg til næste møde d 12/5.  

10. Pr. i avisen 
● annonce ansvarlig 
● statistik vedr. 

hjemmesiden 
 

 Viggo blev valgt til annonce 
ansvarlig. 
Viggo laver oplæg vedr. 
hjemmeside statistik til næste 
møde d 12/5. med 
udgangspunkt i hvad og 
hvordan hjemmesiden kan 
bruges. 

12. Dato for  næste møde(er) 
 
 

 12/5-2015. Pia laver kaffe 
8/6-2015 (sidste møde inden 
sommerferien) 
10/8-2015 ( første møde efter 
sommerferien) 

13. Evt. 
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14. Punkter til næste møde  ● fælles arbejdsdag 
● Sonsorkontrakt 
●  Hjemmeside til debat 
● Søge penge til 

energibesparelses.    
 
 

   

   

   

 


