
Bestyrelsesmøde d. 12.06 2014 

Punkter Kommentarer 

1. Valg af ordstyrer Viggo 

2. Godkendelse af referat Referat godkendt 

3. Nyt fra formanden Brandtilsynet har været på 

besøg og vi skal have indkøbt 

en håndsprøjte til den store 

sal.  

 

4. Nyt fra kasseren - budget  Vi har set på budgettet og 

vurderet at vi har penge til at 

bruge 11.000 på isolering af 

2. sal.  

5. Rengøring Vi overvejer at finde hjælp til 
rengøringen, da vi selv har 
stået for rengøringen. Der er 
snart mange udlejninger.  
Formanden arbejder videre 
og kommer med et skriftligt 
oplæg. Vi må alle gerne 
undersøge om vi kender 
nogen.  

6. Lejekontrakt  Formanden arbejder på at 

lave et udkast til en kontrakt 

og en prisliste hvor man både 

kan leje huset for et døgn og 

to døgn, for at løse problemet 

med at folk gerne vil have 

huset før tid.  

7. Medlem af Kalundborgs 

kommunes forsamlingshus-

sammenslutning 

Det vil vi gerne.  

8. Regnskabsprogram  Regnskabsprogram 

godkendt. Hanne og Karin 

sætter i gang.  

 

9. Evaluering af loppemarked 

og grundlovsdag 

Loppemarked: En anden 

gang skal der nok ikke være 



auktion med mindre at det er 

anderledes organiseret. 

Priserne ned på boderne. 

Ellers var det et godt 

arrangement. Loppemarkedet 

skulle gentages. Husk at vi 

skal have godkendelse til 

loppemarked. Husk at vi skal 

sætte arrangementet til 

markedskalenderen. Hvis der 

skal være auktion skal der 

være billeder på 

hjemmesiden og den skal 

være om formiddagen.  

Grundlovsdag:  

Super godt arrangement.  

Der indhentes tilbud på 

havestole og haveborde til 

kommende 

fællesarrangenter. 

Sognerådet indhenter tilbud. 

Stor ros til Sognerådet! Og 

især til Mona.   

10. Fordeling af Hannes 

tidligere opgaver 

Bevillinger : Vibse 

Kontakt til Kalundborg 

Kommune/fællesrådet: Vibse 

Hjemmesiden: Hanne 

forbliver sammen med Karin 

Pr på facebookgrupper: 

Mona.  

Annoncer til avisen: Viggo.  

11. Nye billeder af 

bestyrelsen 

Billedet af Viggo tager vi på 

lørdag.  

12. Fordeling og planlægning 

af fælles arbejdsdag.  

Lille fryser op. 

Spartles huller på toilettet i 

aften, og igen i morgen aften  

Herretoilettet 

håndklædeholder ned.  

Paneler males i den store sal. 

Pudset vinduer.  

Malet soklen.  



Køkkenet hovedrengøring 

Afkalke kaffemaskiner 

elkedel.  

karafler.  

Stole skal vaskes af.  

Resten af borderne skal 

vaskes af. Skruet lamper fast 

Malet taburetter.  

Afvaskning af alt muligt 

andet.  

 

Trine handler ind til mad.  

 

13. Planlægning af Tour de 

Reerslev. 16. august 

Karin er tovholder. Kan 

spørger om Thommas vil 

være med.  

14. Punkter til næste møde  

15. Dato for næste møde 14. august kl. 19.00 

16. Evt. Sponsorater Kommer på hjemmesiden.  

  

  

 


