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Referat af bestyrelsesmøde i Æ’Redningshus mandag d. 11. april kl. 10

Til stede: Niels, Karin, Lars, Linda, Jens, Birthe, Tine
Afbud: Henrik, Kristine

1 Godkendelse af referat fra sidste
møde

Referatet blev godkendt og underskrevet

2 Evaluering af frivilligaftenen

Aftenen forløb fint, det fungerede godt med
de fire temaborde. Folk cirkulerede og der var
tilmeldinger til de forskellige grupper:
Pedel / Turnus / Køkken / Event.
Tilmeldingslister fra aftenen sendes til Birthe
der laver en samlet oversigt. Der afholdes
møder i de fire grupper, hvor der aftales det
nærmere forløb.

•
•
•

Fungerer formen?
Opsamling fra de forskellig
teams (medbring
tilmeldingslisterne)
Tovholdere for de forskellig
teams

3 Evaluering af arbejdsdagen
Hvad resterer? (Karin & Niels)

4 Aktivitetsudvalget – kort opsamling
ref. vedhæftet (Kristine)

Arbejdsdagen gik som planlagt, god stemning
og mange mødte op. Der resterer (rød)
maling af udhænget ved ”Rygeområdet”,
samt flagstangssokkel.
Der afholdes arbejdsdag i KLF66 d. 30.4,
overskydende maling kan bruges til maling af
”Perron” (Niels & Jens)
Der indkøbes varmeblæser, evt. med
temperaturmåler til Perron (Niels)
Moppesæt (Lene)
Støvsugertilbehør (Anders & Birthe)
Dr. Django d. 28. april, Niels fik fat i
arrangøren, der melder tilbage senest en uge
inden arrangementet. Minimumsalg 50
billetter, ellers aflyses.
Skt. Hans – (Henrik & Tine). Tine tager
kontakt til KLF66. Som grillpassere har Jens,
Lars & Per Grønkjær meldt sig. Båltaleren
kunne være ELSK-ejeren Lars Riis, der skulle
have talt det år, der blev coronaflyst.
24. juli er der fiskeauktion, Karin & Kristine
indkalder til møde med KLF66
Evt. nyt arrangement i uge 34. Spillestedet
Thy har forespurgt om vi vil være med til et
arrangement med en sangerinde fra

Nashville. Kristine har hold i aftalen, og Linda
& Tine kan evt. supplere.
Lars havde forslag til to nye foredrag med
lokale kræfter i efteråret 2022. Han sender
forslagene til aktivitetsudvalget.
Endvidere har Lars taget kontakt til
Masterclass om evt. arrangement i 2023. Vi
afventer svar.
5 Nøgleskema – gennemgang og
introduktion (Birthe)

6 Nyt fra kassereren

Niels køber ny nøgleboks og et dusin nye
nøgler (dørlåsen driller).
(I skrivende stund er låsecylinderen lige
blevet udskiftet, indtil videre bruges
eksisterende nøgler.)
Det forsøges at afkoble dørpumpen.
Birthe har lavet nøgleskema-oversigt. Vi
underskriver når vi har fået de nye nøgler
.
Der er indtil nu omsat for 70.000 kr. – det
ligger på niveau med omsætningen før
coronaen.
Kassebeholdninger er status quo.
Der er indkøbt og sat nye udendørs lamper
op.
Der indkøbes ny opvaskemaskine (den gamle
vil koste 10.000 at reparere) For ca. 40.000
kr. inkl. moms kan vi få en solid
opvaskemaskine.
Lars taler med firmaet, der har sendt tilbuddet
og Niels & Jens sørger for lokal arbejdskraft
til at få afmonteret bordene inden
opsætningen af den nye maskine.
Mulige datoer i forhold til udskiftningen, d.
26./27. april eller d. 4./5. maj
Der er bred interesse for indkøb af lærred og
projektor til live stream og evt. opstart af
filmklub. Lars undersøger de tekniske
muligheder og arbejder videre med ideen.
Blandt andet hvilke muligheder der findes mht
ophængning, og om projektoren kan
hæves/sænkes. Vi tager efterfølgende stilling
til om brugere af huset kan/må bruge
projektoren.
Karin kontakter Thisted kommune, Birgitte
Ejsing Thosted om et møde (Karin har
allerede forhørt sig, og afventer svar)
vedrørende indgangspartiet, samt
muligheden for på sigt af ændre det store

vindue i salen mod havet, hvor tværbjælken
skjuler horisontlinjen, når man sidder
indenfor.
7 Udlejninger
Der er nu booket datoer til egne
aktiviteter i andet halvår 2022.
Så kalenderen er stort set fyldt ud.
Strik, Livestream, læsekreds, suppe
& barnemad.
Mandage tilbydes gratis til foreninger
hjemmehørende i Klitmøller.
Tilbuddet benyttes mest af yogaklubben og de frie pensionister.
Der har været tilfælde, hvor begge
klubber ønsker at benytte huset. Vi
ønsker derfor at lave en
forventningsafstemning med
klubberne. Problemet er især opstået
som en konsekvens af, at der er
booket alle mandage i hele
sæsonen.
Diskussion af retningslinjer.

Diskussion af vores håndtering af vilkårene
for de eksterne arrangører.
Enighed om en forsøgsordning i resten 2022
og hele 2023, hvor vi tilbyder lokale aktører
(Spillestedet Thy & Kultur i Klitmøller) at
kunne bruge Redningshuset uden beregning
på hverdage, mestendels torsdage. De øvrige
hverdage er meget bookede. Det skal
pointeres overfor de to aktører, at
Redningshuset skal nævnes som
samarbejdspartner ved de respektive
arrangementer.
Mandage tilbydes stadig uden beregning,
men brugerne på mandage skal orienteres
om, at man kan blive udsat for at man som
mandagsbruger skal vige, hvis
Redningshuset undtagelsesvis selv skal
bruge huset. Der skal aftales et varsel for,
hvornår brugerne skal have besked om en
eventuel aflysning.

Forslag:
Det er Redningshuset, der i tilfælde
af at flere ønsker at bruge huset på
Karin og Birthe tager kontakt til Spillestedet
samme tidspunkt, afgør hvilken
Thy og Kultur i Klitmøller samt
forening der kan benytte huset. Den
mandagsbrugerne.
forening der ikke kan benytte huset
får tilbudt at leje huset for (typisk 500
kr.) på en ledig hverdag, derudover
kan der blive tillagt betaling for
rengøring, hvis huset er udlejet inden
sædvanlig rengøring.
Eventuelt kan vi forud for sæsonen
indkalde ønsker om benyttelse af
huset og derefter meddele, hvilke
dage der er tildelt.
8 Eventuelt

Næste møde – torsdag d. 16. juni kl. 10

Bogholderen/kassereren minder bestyrelsen
om at man skal huske at få bon’er ved indkøb
og vigtig også at skrive på bon’en hvilket
arrangement forbruget knyttes til.

