Referat bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. januar, 2020, kl. 19.00
Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 5. december, 2019 blev godkendt og underskrevet.
Tilstede:
Afbud:
•

Birthe Eisum, Niels Jørgensen, Linda Vognstrup, Henning Vognstrup, Henrik Fønns,
Ulla Frost og Kristine Qvistgaard
Karin Lynggaard og Henrik Fønns

SIDEN SIDST:
• Reparationer, indkøb, hængepartier, mm (: især pedelteamet)
o Scene udvalget (Henning):
• Vi har i fællesskab med KLF66 købt en brugt scene fra Spillestedet
Thy til 3.000 kr til deling. Aftalen med Håndværkerskolen er hermed
aflyst.
o Slutmaling af grøn dør/nødudgang og rygeoverdækning (pedelteam)
• Udsat til foråret
o Bedre udluftning i salen (Henning)
• Samarbejde med Jens Møllgaard, Thisted Kommune om dette
o Opslag ved affaldsstationen (Karin)
• Piktogram bestilles hos Skrannie
• Uafklarede punkter (Birthe)
o Indkøb: LED lys til suppeklub, m.m (service teamet) – Serviceteamet
undersøger hvilke lys der skal købes.
o Skabsplads til De Frie Pensionister (DFP) – Vi vil imødekomme dem med et
skab. Jensy inviteres, når Linda og Birthe har udvalgt et skab. Det pointeres
overfor DFP, og i øvrigt alle øvrige henvendelser til RH, at dette skal ske via
mail redningshus@gmail.com. Herved bliver evt. misforståelser undgået
• Møder:
o Vinterseminar, torsdag d. 5. december
• Referat = bilag – Godkendt
• Håndbog for lejere og checkliste for lejere og checkliste til
turnusvagten – godkendt. Birthe laminerer håndbogen og hænger
den op på opslagstavlen.
o evalueringsmøde med KLF66, mandag d. 9. december (Birthe)
• referat vedhæftet
• næste møde fastsat til mandag d. 7. december
o aktivitetsudvalget, torsdag d. 12. december (Kristine)
• Referat udsendt før bestyrelsesmødet. Der blev kort redegjort for
samarbejdsmodellerne.
o Admin teamet: arbejdet med kontingentopkrævning er i fuld gang (Birthe)

o Thisted Kommune v. Jens Møllgaard, (Henning)
Thisted Kommune har fremsendt et skitseforslag til en udvidelse af
forrummet. Dog står ønsket om et ventilationsanlæg i salen øverst på
ønskelisten. Der afholdes et møde med Thisted Kommune onsdag d. 5.

februar. Fra redningshuset deltager Birthe Eisum, Henning Vognstrup og
Henrik Førby.
•

EVALUERINGer:
• Nytårskur, lørdag d. 18. januar, 2020 (Ulla/Niels). Festen blev flyttet fra
redningshuset til KLF`s klublokale. Der var 21 deltagere ud af ca. 40 mulige. (incl.
foreningernes revisorer) god stemning med god mad fra Cafe Hawgus. Der var
enighed om at afholde nytårskur i KLF`s klublokale for fremtiden.

•

KASSERERen: sidste nyt om vores økonomi (Henning):
• Alle bilag for 2019 er bogført og afleveret til revision hos revisor.
Der udarbejdes et regnskab til forelæggelse på kommende generalforsamling.
Foreningen har en sund økonomi.

•

PLANLÆGNING: (aktivitetsudvalget)
• RH folder/ 2020 årsprogram blev godkendt
• Jazz arrangement, Kjøller, fredag d. 6. februar, 2020 (Kristine)
Linda, Henning og Niels står for alt omkring baren herunder opstilling, nedtagning
og indkøb og salg af drikkevarer. De udpeger selv en tovholder. RH har ingen
yderligere forpligtigelser i forbindelse med afholdelse af koncerten. Kjøller har fået
tilladelse til at sælge suppe til koncertdeltagerne.
•

Arbejdsweekend, lørdag d. 22. februar, 2020
o Tovholdere (Henning, Nils og Birthe)
o Program med revideret liste over arbejdsopgaver sendt ud til de frivillige
o maling af bænke: afvikles af Niels og Anders (m.fl?) INDEN arbejdslørdag
o Indkøb af materialer: låse, håndspritdispensere, + andet udstyr og
rengøringsartikler, maling (Henning og Niels)
o proviant: morgenmad, frokost, drikkevarer, guf (Kristine, Niels)

•

Generalforsamling, fredag d. 28. februar, 2020 (tovholdere: Henning, Niels og
Birthe)
▪ Annoncering iværksat
▪ Dagsorden parat og annonceret
▪ Print til bordene: dagsorden(er) + vedtægter + årsprogram +
årshjul/aktiviteter + LIVEstream flyers + frivilliglisten
▪ Bestyrelsesberetning under udarbejdelse
▪ Indkøb af drikkevarer og mad (Kristine og Niels)
▪ Gaver (Karin og Birthe)

•

Forårskoncert med Esben Just Solo, d. 20 marts, 2020 i samarbejde med
Spillestedet Thy – Kristine og Niels er tovholdere

•

Sct. Hans fest, tirsdag d.23. juni (Tovholdere: Fønns + Birthe)
o Samme model som sidste år
o KLF sørger for båltaler

•

Fiskeauktioner: søndage d. 12 + 26. juli: (tovholdere: Karin + Kristine)

• Efterårskoncert med Creedence Clearwater Repeated, lørdag d. 19.9, 2020 (Kristine)

Samarbejdsaftale er under udarbejdelse.
Som artister tager CCR det fulde økonomiske ansvar for koncerten.
Som samarbejdspartner står RH for salg af koncertbilletter, opstilling af scene og
stolerækker, samt barsalg mv. Koncertbilletter sælges via billetlugen.dk. RH får den
fulde barindtægt.
•

Henvendelser siden sidst:
o ZZ hombres: Arkiveres i vores idebank
o Søren Krogh (nordjyske troubadour). Der er svaret på henvendelsen med et
pænt nej tak.

•

Turnuskalenderen:
• Kalender for marts og april: ingen bemærkninger

•

Evt.:
•
•

•

Det eksisterende bestik (blandet landhandel) er blevet udskiftet med et helt nyt
bestik fundet på loftet. Gaflerne er meget store og på den baggrund indkøbes bestik
til børn, som kun må anvendes ifm ”barnemad” og skal opbevares i aflåst skab.
Det undersøges hos Dagrofa om det er muligt (pga. højden) at anskaffe større
rødvinsglas?

Næste møde bliver aftalt efter generalforsamlingen.
Referenter: Kristine & Birthe

