
 

Referat bestyrelsesmøde 
æ Redningshus  

7. januar 2019 kl. 19.00 – 22.00 
   Deltagere:  Birthe Eisum, Nils Høvring, Niels Jørgensen, Henrik Førby, Ulla Frost Nielsen,   
  Kristine Qvistgaard, Linda Vognstrup, Karin Lynggaard 
   Afbud:  Henrik Fønns  
 
 

1. Referatet fra bestyrelsesmødet 8. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet 
2. SIDEN SIDST:  

 Punkterede ruder : Henrik Førby oplyste, at Thisted Kommune ikke betaler for punkterede  
 ruder, vi skal selv afholde afgiften, så opgaven er nu ved pedelteamet. 
 Suppeklubbens overskud – der skal købes forklæder – dette sker snarest(Linda og Karin) 
 Scene – udvalget (Niels, Lars og Ole) sættes på stand by -der tages dog  kontakt til KLF 
 ang. opbevaring og fælles sag. 
 Lys/lydisolering/skift af loft (Niels og Førby) der indhentes konkrete tilbud 
 Omlægning af fliseareal – (Kristine) der arbejdes videre med sagen-opmåling m.m. 
 Reparation af tavle/whiteboard – opgaven løses på arbejdsdagen 
 Flyvende skraldespande – (Niels/Førby/Fønns) tager kontakt til KLF og løser opgaven. 

3. Aktiviteter – evaluering – Barnemad, Frivillig aften og juletræsfest – alt er forløbet fint 
4. Mødeaktivitet: Der har været møder med Torben Christensen vedr. kassererfunktionen 

og der er udarbejdet funktionsbeskrivelser, hvor opgaven deles op – det blev besluttet at 
ekstern bogføring tilkøbes. Aktivitetsudvalget har afholdt møder 14. december og 3. januar 
med Spillestedet Thy og KLF66 vedrørende de kommende koncerter den 2. marts og den 12. 
april, der var i bestyrelsen enighed om, at der fremover kan være samarbejde med KLF om 
alle koncerter arrangeret med Spillestedet Thy -   

5. Sidste nyt fra kassereren – bestyrelsen blev enige om, at der fremover er et 
kassererjob i light udgave i forhold til den nuværende konstruktion. På generalforsamlingen 
vælges ny kasserer. Bestyrelsen har forslag til kandidat. Foreningskontoen har et 
indestående på kr. 222.158, S-beviser på kr. 64.000, Suppeklub kr. 4.253,- Legatkonto kr. 
18.000. 

6. Aftale om rengøring – der er indgået aftale med HH Total – start på kontrakten er 7. 
februar. 

7. Generalforsamling 22. februar 2019 – Dagsordenen blev gennemgået – Tovholdere 
er Niels J, Henrik Førby og Birthe. Niels tager sig af forplejningen – mad og drikkevarer -
annoncering er bestilt. Henrik Førby står for det øvrige praktiske og Birthe laver dagsorden 
og forbereder bestyrelsesberetning, samt annoncering på hjemmeside og Facebook. 
Vedtægtsændringerne formuleres og afklares på næste bestyrelsesmøde. 

8. Anden planlægning: Nytårsgalla 18. januar (Kristine) alt er under kontrol - Årsprogram, 
Birthe har lavet udkast-det blev godkendt og sendes til trykkeriet.  Arbejdsweekend 2. 
februar – Nils laver liste over opgaver – Førby sørger for forplejning, Linda og Ulla sørger 
for ekstra rengøring af køkken inden arbejdsweekenden. Birthe og Niels er tovholdere og 
sørger for program for dagen og invitation af frivillige. 

9. Forårskoncerter i samarbejde med Spillestedet Thy og KLF66 . 2. Marts Kristine er 
tovholder, 12. april Karin er tovholder 

10. Foredrag livestreaming fra Naturvidenskabelige institut, Århus – Birthe og Lars 
Christiansen er tovholdere 

11. Turnuskalendere – februar og marts blev godkendt 



12. Redningshuset har sendt positivt høringssvar til debatoplægget om Street – food 
13. Der er ubenyttede midler fra legatet fra Bornerups Fond – Birthe foreslog en folder om 

Redningshusets historie – det vil være fint, Niels kontakter Ove Holler om hjælp til 
udfærdigelsen. 

14. Næste møde er 11.februar 2019 kl. 19.00                                                                    
 Referent Karin Lynggaard – 8. januar 2018                                   


