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Referat af møde i Redningshusets bestyrelse mandag d. 19. sept. kl. 14 

 

Til stede: Karin, Linda, Lars, Kristine, Niels, Tine 

Afbud: Birthe, Henrik, Jens     

    

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

2. Økonomi – orientering ved kassereren 
 

Der er balance mellem udgifter og 
indtægter pt, der er trukket lidt på 
hovedstolen til nyinvesteringer. 
Ved årsskiftet drøftes indkøb af nye borde, 
og evt. lærred og projektor. Evt. tur til 
Fredericia mht nye borde.  
 

3. Fælleskomsammen med KLF 
(bilag 1 vedhæftet) 
 

Kan konceptet for fælleskomsammen med 
KLF gøres mere dynamisk? Måske kan 
man opdeles i hold, der forbereder festen? 
Karin arbejder videre med sit oplæg 
(vedhæftet dagsordenen) 
   

4. Møde med Klitmøller Kultur 
(bilag 2 vedhæftet / referat af møde) 
 

På mødet fik vi drøftet hvad vi hver især 
som forening står for og har i støbeskeen.  
I første omgang planlægger vi et 
samarbejde om juleteater for børn. 
Klitmøller Kultur undersøger reglerne for 
filmforevisninger for et offentligt publikum. 
 

5. Møde med Thisted Kommune vedr. 
brugsaftale  
 

Fint møde, Lars havde lavet et godt 
forarbejde inden mødet. Vi fortsætter som 
hidtil mht forbrug. Forbrugsafregning ved 
udlejning overføres fortsat til Thisted 
Kommune.  
Redningshusets erhvervsansvarsforsikring 
betales fremover af os. (ref. af mødet 
vedhæftes dette referat). 
Den 6. oktober møde med Birgitte 
Ejsing fra Thisted Kommune kl. 14. 
Karin, Niels, Lars og Kristine deltager. 
 

6. Evt. fællesmøde mellem foreningerne 
på Foreningsstien (Nasa, KLF & os) 
 

Kunne de tre foreninger længst mod vest 
på foreningsvejen bruge hinanden lidt 
mere? Karin og Niels tager initiativ til et 



møde med et par repræsentanter fra hver 
af de tre foreninger. 
 

7. Orientering fra Aktivitetsudvalget og 
teams 
 

Jazz blev aflyst pga manglende 
tilmeldinger, der overføres 2.000 kr. til 
bandet i henhold til kontrakten ved evt. 
afbud. (For tiden kæmper mange 
musikarrangører med at få solgt billetter). 
Barnemad og suppeklub kan melde fuldt 
hus.  
Lone Theils d. 20. sep. (pt solgt 41 
billetter) Læsekredsen og strikkeklub er 
kommet godt i gang. Juleteater for de 
mindre børn planlagt til d. 20. dec. 
 
Nyt fra pedelteamet: Årets udendørs 
maling er afsluttet: Dørparti, rygeområde 
(nu rødt) og vindskeder. 
Aftale med malerteamet vedr. maling af 
døre etc. i gangarealet – er noget 
skamferet. Mangler blot at finde den rette 
maling (Jørgensen) 
Plan for udendørs vedligehold og 
oprydning på plads resten af året. 
Nye skraldespande ankommer i uge 40, 
Niels, Linda og Jens (valgt in absentia) 
tjekker op på hvordan det praktisk kan 
fungere.  
Køkkenteamet tæller op her ved 
kvartalsskiftet, der suppleres op, bl.a. er 
alle bakkerne pist forsvundet.  
Turnusholdene fungerer fint. 
 

8. Frivilligaften d. 17. november 
 

Husk kryds i kalenderen d. 17.11., 
detailplanlægning af aftenen senere. 
Opfølgning og evaluering af de teams der 
blev nedsat på sidste frivilligaften. 
 

9. Eventuelt 
 

Intet under eventuelt 

10. Næste møde evt. d. 2. november 
 

Næste møde onsdag d. 2. nov. kl. 10 

 

 


