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Referat af bestyrelsesmøde i Redningshuset onsdag d. 11. januar 2023 kl. 10 

 

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

Afbud: Henrik 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 
d. 2.11. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

2. Siden sidst 
 

Der er udsendt opkrævning af kontingent for 2023 
De nye borde og polstrede stole blev taget i brug 
for første gang. Birthe har ændret målene på 
hjemmesiden. 
Juleteater for byens helt små gik fint, og små 
hundrede børn deltog. 
 

3. Økonomi, orientering ved 
kassereren 
 

Kassereren gennemgik regnskabet. Der er i år 
foretaget store investeringer, borde, stole, lamper 
og opvaskemaskine, så årets resultat er negativt 
og af den grund er den likvide beholdning 
reduceret, men overordnet ser det stadig 
fornuftigt ud. Der arbejdes på at gøre regnskabet 
digitalt. 
 

4. Generalforsamling d. 24. februar 
 

Karin har forhørt sig hos to mulige kandidater til 
bestyrelsen, begge har indvilliget i at være 
bestyrelsens kandidater. Niels bestiller mad til GF 
(50 kuverter) 
 

5. IT/lydudstyr 
 

Jens er blevet anbefalet et IT-firma, AV-Fusion. 
Lars og Jens laver en kravsspecifikation på det 
udstyr vi skal bruge. 
 

6. Temadag med ny bestyrelse 
 

Karin foreslår en temadag med den nye 
bestyrelse i løbet af foråret. Et tema vil være 
udlejning og byens foreningers brug af huset  
 

7. Affaldsstation (se tidligere 
fremsendt mail fra Karin)  
 

Der er netop udsendt en ny forlængelse af den 
gamle affaldsordning, så vi afventer fortsat. 



8. Nyt fra de forskellige teams 
- Administration 
- Pedel 
- Aktivitet 
- Køkken 
 

Administration: der er kommet tre private 
aflysninger, og der følges op på 
kontingentindbetalingen.  
Lars sender materialet til revisoren, der 
gennemgår materialet, med stikprøver. 
 
Pedel: Afventer fortsat det nye affaldssystem, 
Obs på murene under radiatorerne, Niels hører 
Tage, alternativt tages fat i Poul Bach. 
 
Aktivitet: Der afventes svar på evt. dato på et 
arrangement med Steffen Brandt. 
Henvendelse fra Jan Morell om foredrag, måske 
relevant for de frie pensionister, Kristine 
videresender til Jens. 
Lokale foredragsholdere, evt. Ane Fisker. 
Samarbejde med Klitmøller Kultur, filmforevisning 
i weekenden d. 4./5. februar, vi er medarrangør 
og lægger hus til, Klitmøller Kultur står for 
indholdet. 
  
Køkken: Skal der evt. gøres hovedrent i køkkenet 
mere end en gang årligt? PT gøres det på den 
årlige arbejdsdag.  
 
 

9. Arbejdsdag d. 11.4.23 
 

Karin efterspørger opgaver til arbejdsdagen, så vi 
kan alle overveje og samle op på de næste 
møder. 
 

10. Eventuelt 
 

Kommunen har fremsendt forslag til tilbygning, 
den eneste anke er at branddøren på forslaget 
vender på vest, og ødelægger indtrykket af huset 
som Redningshus. Alternativt kunne man foreslå 
at branddøren vendte mod øst, evt. i 
endevæggen mod syd. Det vil kræve ændring i 
installationerne, også gerne loft til kip.  
Karin kontakter kommunen desangående.  
Birthe og Karin finder de gamle fondsansøgninger 
frem, og punktet sættes på næste møde.  
Julepynten må meget gerne fortsætte, hyggeligt 
at der er lys og nisser på besøg i december. 
 

11. Næste møde, forslag onsdag d.     
8. februar.  
 

Næste møde onsdag d. 8. februar kl. 10 

 


