
Referat bestyrelsesmøde æ’ Redningshus 
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 17.00 – 21.30 

 
 
Mødt: Birthe Eisum, Lars Christiansen, Karin Lynggaard, Kristine Quistgaard, Niels Jørgensen, Linda 
Vognstrup, Henrik Fønns, Henning Juel Nielsen, Lene Landbo. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 14. december 2021, blev godkendt og underskrevet. 
 
Siden sidst: 
Niels forsøger , at finde ud af hvor skabe i Depotrum er købt, da defekt lås skal udskiftes. 
Maling af mellemgang. (Niels: aftales på arbejdsdagen i marts).  
 
Anskaffelser: 
Ny opslagstavle: Et udvalg bestående af Henrik og Henning ser på en løsning, der dækker vores 
krav. Emnet tages op i den nye bestyrelse, efter generalforsamlingen.. 
 
Postkassen er blevet repareret (Niels)  
 
Linda og Karin har indhentet et tilbud på nye borde hos Red Office. Tilbuddet blev godkendt, dog 
undersøges det,  om det er muligt at se et eksempel på bordene hos Red office inden endelig 
bestilling. 
 
Perron: Der mangler opsætning af to hylder, Niels og Henrik gør det. 
 
Evaluering: 
Juletræ, juleudstilling, julekonkurrence forløb godt. Effekter indkøbt til juleudstillingen 2021 står 
på loftet. Nye indkøb hertil i 2022 kunne være lyskæde til el og stjerne og pynt til træet i 
udstillingen. 
Håndbog og to checklister blev gennemgået og Birthe laver rettelser., laminerer og hænger op. 
 
Henning har indhentet tilbud på nye holdbare udendørslamper. Lars bestiller fem stk. 
 
Kassereren: 
Alt ok, økonomien er god. Medlemstallet er i fremgang, der er oprettet en særskilt konto, hvor der 
til en hver tid står penge der dækker forudindbetalinger. 
 
Planlægning: 
Fælles nytårskur, d. 28. januar udsættes til foråret., vi foreslår 8. april 2022, Birthe sender besked 
til KLF66. 
 
Klubaktiviteter er foreløbigt sat på coronapause. 
 
Frivilligaften d. 2. februar er udsat. Tages op igen på et senere tidspunkt. 
 



Arrangement med Musik Jørgen d. 11. februar er fortsat i spil. Så ser vi hvad restriktionerne siger, 
når vi når dertil. Kontrakt afleveret til Lars. 
 
Generalforsamling er fortsat fastsat til 25. februar. 
 
2022 arbejdsdag er fortsat fastsat til 24. marts. 
 
Koncerter 2022 (Kristine) er Dr. Django d. 28. april og De 3 kongelige sopraner d. 23. september. 
Sommerjazz 2023 er i kalenderen til 16. juli 2023. 
 
Turnuskalender: 
Turnuskalender for januar og februar blev godkendt. 
 
Evt.: Indbetaling af kontingent går fint. 
Vores gamle gulv vasker er vederlagsfrit videregivet til Niels Jørgensen. 
 

Dato for næste møde: onsdag d. 16. februar kl. 10.00 
 
Efterfølgende: 
Bordet rundt, hvor hvert enkelt medlem kom med tilbagemelding på, hvordan bestyrelsesarbejdet 
fungerer. De sammenskrevne tilkendegivelser vil blive brugt i arbejdet i den nye bestyrelse. 
Bestyrelsen gennemgik forberedelse til valg til Generalforsamling. 
 
Vi afsluttede vores seminar med fælles spisning og hygge. 
 
                                                                                                                                                                                  
  Ref. Lene Landbo 14. januar 2022 
 
... 
 


