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Referat af bestyrelsesmøde i Æ’Redningshus onsdag d. 2. nov. 2022 kl. 10 

 

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

Afbud: Birthe, Linda, Henrik 

 

 

1. Godkendelse af referat 
fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

2. Økonomi, orientering 
ved kassereren 
 

Vi har modtaget refusion fra kommunen, stadig solid 
kassebeholdning. Suppe/barnemad/live stream, giver underskud, 
men udgifter/indtægter til aktiviteterne er ikke udspecificeret, 
(duge kaffe mm købes også til ”andre aktiviteter”), så vi 
accepterer et mindre underskud samlet.  
Vi indskærper at man skal huske at skrive på bon’erne, hvilket 
arrangement udgiften skal henføres til.  
Der er plads til indkøb af nye møbler, så det igangsættes. 
Lars, Karin, Jens & Tine tager på inspirationstur. 
 

3. Ny brugsaftale med 
Thisted Kommune samt 
orientering fra mødet d. 
6.10. med Birgitte 
Ejsing.  (Karin har 
fremsendt brugsaftalen 
tidligere) 
 

Der er lavet en ny aftale med Thisted Kommune, den eneste 
ændring er at udgiften til løsøreforsikring samt erhvervsforsikring 
for frivillige betales af Redningshuset fremover (brandforsikring 
henhører stadig under kommunen). 
Vi laver en undersøgelse næste år, der skal afdække forbruget 
ved en udlejning.  

4. Affaldsproblematikken 
– status  
 

Affaldssituationen er udskudt med ny frist d. 1.2. 2023 

5. Status på evt. nyt 
lærred 
 

Karin har talt med Martin Falslev. Han vil gerne give lidt fagligt 
input til nyt materiel. Karin taler med Martin, så han evt. kunne 
kigge forbi en aften hvor der er Live Stream. 
 

6. Frivilligaften d. 17.11. 
(bilag uddeles på 
mødet) 
 

Karin og Birthe har forberedt aftenen, programmet blev runddelt. 
Først vil der blive evalueret rundt ved 4 borde – hvordan har det 
fungeret med de forskellige teams?  
Linda, Kristine & Tine står for forplejningen til fællesspisningen. 
 
 

7. Juletræstænding d. 
27.11- 
(opgavefordelingen er 
udsendt) 
 

Karin har holdt møde med de andre interessenter i forbindelse 
med juletræstændingen. Vi skal holde arrangementet, der ender 
nede i Redningshuset. Der er indgået aftale med julemanden. 
Arbejdsopgaverne fremgår af tidligere udsendt materiale. 



8. Orientering fra 
Aktivitetsudvalget 
 

Sensommerkoncerten blev aflyst. Halloween-suppe, spontant 
arrangement foreslået ved barnemad. Frivillige tog straks 
handsken op, fint og vellykket arrangement, men stort arbejde. 
Karin taler med Michael Max vedrørende udlæg i forbindelse med 
arrangementet. 
Juleteater for de små d. 20. december, to forestillinger, en om 
formiddagen og en om eftermiddagen. Tine får rekvireret fotos 
mm til facebook. 
Karin kontakter Birthe vedrørende juleudstillingen. Husk evt. 
præmie skal være børneegnet.  
Næste møde i aktivitetsudvalget d. 22.11. 
 

9. Generalforsamling d. 
24.2.23 
 

Vi undersøger hvem der kunne være aktuelle emner som nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

10.  Arbejdsdag d. 11.4.23 
 

Smørrebrød, en øl og en dram skal være menuen.  Niels og Jens 
er tovholder i forhold til arbejdsopgaver, vi overvejer hvilke 
arbejdsopgaver der kunne være aktuelle. Kristine bestiller maden. 
 

11.  Eventuelt 
 

Møde med Thisted Kommune lige før mødet i dag. P-pladsen ved 
Redningshuset/KLF får beton-belægning i løbet af de næste uger. 
 
Julefrokostmøde tirsdag d. 13.12. kl. 12.30, Karin sørger for 
forplejning. 
 
Foredragene med lokale foredragsholdere har været succesfulde, 
er der flere lokale der kunne være aktuelle som 
foredragsholdere? 
 

12. Nyt fra pedelholdet  
 

Onsdag d. 9. november males vindfanget, Niels har fjernet 
dørpumpen, og sætter en dørstopper på udvendigt, så døren ikke 
slår op i vinduet. 
 

13.  Næste møde  
 

 

Onsdag d. 11. januar kl. 10 

 


