
 

 

Bestyrelsesmøde 27/3- 2017 

Deltagere: Marianne Nielsen, Jan Klausen, Vibeke Bach, Sara Frederiksen, Trine Rasmussen, Christian Pagh, 

Niels Ole Frederiksen, Lasse Jensen og Lene Nielsen. 

 

Pkt. 1 Godkendelse og underskrift af ref. fra general forsamlingen d. 13/3- 17. Godkendt og underskrevet. 

Pkt. 2 Nyt/Orientering 

a. Fra formanden:  

-Der er indgået ny sponsor aftale med JE- Enterprise, som henter gamle sf-sten og leverer grus og sand 

(4000,- kr.) til brug til etablering af ny terrasse. 

-Alle sponsorer skal kontaktes om de fortsat er interesseret i at sponsere forsamlingshuset.  

-Vibeke har undersøgt, vores PR/reklame udad til, det viser sig at, kommunen skal reklamere for 

forsamlingshuset i gennem ”liv i forsamlingshuset” samtidig abonnere vi på ”By portalen” Slagelse og 

Kalundborg, hvor af den ene kun er med en henvisning. Det koster 3000,- kr. pr år. Marianne undersøger 

om dette kan opsiges? Vi benytter Facebook, vores egen hjemmeside, flittigt til at reklamere for vores 

arrangementer.  

- Viggo skal fortsat lave vores plakater. Det opleves, at vores plakater forsvinder når de bliver hængt op i fx 

Brugsen i Ruds-Vedby og centret i Dianalund. Det drøftes om, vi skal bede om, at få plakaterne lavet i en 

billigere udgave.  

Der tales om muligheden, for at hænge et skilt op under lysskiltet for forsamlingshuset, Niels Ole og 

Christian undersøger muligheden, bl.a. for at bruge en gammel gadestopper, der i forvejen er gået i stykker. 

Vibeke bestiller plastik forsider med magnet til 2 andre gadestopperskilte, dette vil medvirke til at 

plakaterne bliver beskyttet. 4 stk. a’ 130,- kr. 

b. Fra Kassereren: se pkt. 3. 

c. Booking/udlejning: Der er kommet mange bookinger på det sidste, så hele maj er fyldt ud og der er flere 

i efteråret. Der er bestilt rengøring til alle bookinger i foråret. Der er en, der ønsker at vi reklamere med, at 

hun gerne vil tilbyde madlavning til fester. Dette kunne gøres på bookingsiden. Vi skal være obs på at vi fra 

forsamlingshuset blåstempler hende. 

Sara styrer fortsat nøgleudleveringen til arrangementer, men kan sagtens uddelegere opgaven til os andre.  

- Desværre har vores faste torsdags lejer sagt op. Der er lidt uoverensstemmelse i opsigelsen, men ikke 

noget der bliver fulgt videre op på.  

d. Viceværten: Varme styring: hvordan?? Det kan være problematisk hvis alle i bestyrelsen kan styrer 

varmen. Det kunne være ønskeligt at det er en fast person der styrer varmen. Varme styringen foregår fra 

en App. Christian har meldt sig til opgaven. 

-Der skal laves et gelænder på ydretrappen, den er svær at færdes på for især ældre mennesker. Vi skal 

tjekke op på både sikkerhed og brandmyndighed inden vi foretager os noget. 

-Gårdspladsen bliver sprøjtet med round -up 4-5 x pr år, Det aftales at Marianne indkøber 5 liter round-up, 

Marianne kontakter Christian og Lene for at få oplært og aftalt hvem der sprøjter fra gang til gang. 



e. Arrangement udvalget:   

Ole Gas kommer til Høst festen 

Odsherred teater 5. oktober 2017 

Slægtsforskning 15. november (mangler endelig bekræftelse) 

Tissøs vikinger v/ Flemming Nielsen 8. februar 2018(mangler endelig bekræftelse) 

Pkt. 3. Bankskifte:  Der havde været vanskeligheder, med at komme i kontakt med vores nuværende bank 

Nordea, i forbindelse med kasser´ skiftet. Marianne blev hele tiden stillet om til hovedkontoret og der var 

mellem 10 og 15 minutters ventetid. Det vedtages med fuld enighed, at vi skifter til Sparekassen Sjælland, 

Høng afdeling. 

 

Pkt. 4 Uddelegering af opgaver i forbindelse medarrangementet ”Sproghjørnet” den 6/4: 

Onsdag 5/4 Sara og Trine laver mad, Vibeke dækker bord Per sætter lærred og anlæg op med mikrofon. 

Der lægges et oplæg ud vedr. kagebagning på Facebook siden. 

Pkt. 5 Fællesarbejdsdag den 8/4. 2017  

forslag til arbejdsopgaver: 

Indgang: 

Paneler i gangen skal males færdig. 

gardin stang hænges op med nyt gardin. 

ny lampe indkøbes. 

Dame toilet:  

Grundig rengøring  

der opsættes 1 lampe pr bås (3 i alt)  

Herretoilet: 

2 stk. nye lamper 

grundig rengøring. 

Store sal: 

Udluftningsskærm sættes op 

Opbevaringsrum (ude) 

Der skal laves strøm og sættes lampe op. Lampe med sensor, er donereret af Sara 

1. sal 

Køkken og oprydning generelt  

Opbevaringskasser sættes i garderobeskabe. 

Udendørs: 

Oprydning på grunden, gamle juletræer og andet. 

Evt. flytning af flaske og affalds containere, etablering af ny plads med gamle sf-sten til formålet. Det 

undersøges, om der skal søges tilladelse hos kommunen ved flytning af containere. 

Jan spørger, om der er tænkt over, at det bliver det første man ser, når man kommer til forsamlingshuset? 

Christian tilbyder at rive gårdspladsen med ATV. 

mødetid: kl. 9.00-16.00, med morgenmad. Frokost, der grilles pølser, Christian undersøger om han kan 

skaffe pølser billigt.  

Gavekort fra forsamlingshuset til banko. Der er stemning for at vi udlodder 1 gavekort til foredrag m/kaffe 

og kage til 75,- kr og 1 gavekort til foredrag, spisning og kaffe a 125,- kr. 

Pkt. 6  

a. og c. udsættes til næste gang. 



b. igangsat. 

d. Leo vil gerne skaffe et lysskilt, Vibeke kontakter ham for nærmere aftale. 

 

EVT. 

-Opvaskemaskine den er gammel og det er tvivl som om den bliver ved med at virke. Vi skal undersøge 

muligheder for at anskaffe en ny: kan det gå under energibesparende tilbud? Kan den med fordel købes 

gennem forsamlingshusenes landsforening? 

Jan tjekker forskellige muligheder til næste møde, 

Dato for næste møde: 30. maj kl. 19.00 

 

 


