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Referat af bestyrelsesmøde i Æ’Redningshus onsdag d. 8. februar kl. 10 

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

Afbud: Henrik 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

2.  Siden sidst 
 

Lars og Jens har haft kontakt til to firmaer i 
forbindelse med indkøb af nyt lærred og 
projektor. De har valgt et tilbud med 
fuldautomatisk lærred samt projekter. 
Udgiften vil beløbe sig til ca. 60.000 kr. 
Lærred og projekter er hvide og skal 
hænge i loftet. Man kan tilkoble en pc via 
kabel (i nærheden af boksen). Bestyrelsen 
godkendte indkøb af det nye grej. 
 
Der er kommet nyt forslag fra kommunen, i 
forbindelse med den nye tilbygning, hvor 
vores kommentarer er indarbejdet.  
Birthe og Tine tager hul på arbejdet med 
fondsansøgninger.  Karin hører Torben 
Juul om han evt. vil dele ud af sin erfaring 
mht fondsansøgninger. (Det vil han gerne, 
så Birthe og Tine holder møde med ham 
snarest.) 
 
Der har været en mindre rørskade i salen 
pga en defekt radiator, vi afventer 
optørring af gulvet inden vi evt. beslutter 
om der skal høvles gulv. Niels har udskiftet 
omløberne i dag. 
 

3.  Økonomi, orientering ved kassereren 
 

I 22 har vi brugt godt 90.000 på 
nyanskaffelser, det har reduceret den 
likvide beholdning, men økonomien ser 
stadig fornuftig ud. Vi tjener fortsat fint på 
udlejninger, så der er stadig mulighed for 
at lave arrangementer, der ikke 
nødvendigvis giver overskud. 
 

4.  Generalforsamling d. 24. februar 
     Opsamling, planlægning mm 
 

Niels har bestilt maden (skipperlabskovs), 
Karin har tjekket at de to kandidater 
bestyrelsen har, kommer til GF 
Øl er der nok af, Karin klarer vin-indkøb. 



Opdækning fredag d. 24.2. kl. 10, og, vi 
mødes her til GF kl. 18.  
Dagsordenen for generalforsamlingen blev 
gennemgået, vi finpudser lige når vi mødes 
kl. 18. den fredag. 
Live Stream bliver nævnt under eventuelt, 
ligeså arrangementet med Steffen Brandt. 
 

5.  Nyt fra aktivitetsudvalget 
     - Steffen Brandt 
     - Sommerjazz 
 

Steffen Brandt planlægges til d. 22. maj, 
annonceres lokalt i byen og på facebook. 
Billetprisen fastsættes til 300 kr.  
To frivillige indkaldes til bar-tjansen. 
D. 16. juli afholder vi sommerjazz, samme 
band Four Jazz, som vi havde aftale med 
inden coronaen.  
 

6. Live Stream / foredrag 
 

I forbindelse med Live Stream 
foredragene, som ligger om tirsdagen, har 
der været afholdt foredrag med lokale 
foredragsholdere. Lars og Jens er 
tovholdere mht til foredrag, og evt. ideer til 
foredragsholdere videregives til Lars og 
Jens (ca. 1-2 foredrag udover Live Stream 
vil nok være passende i en sæson). 
Med hensyn til evt. filmvisning, kan der evt. 
samarbejdes med Klitmøller Kultur, der har 
købt en filmlicens for 2023. 
 
 

7. Nyt fra de forskellige teams 
    Administration 
    Pedel 
    Aktiviteter 
    Køkken 
 

Der mangler stadig lidt kontingent- 
indbetalinger, Karin og Birthe udsender en 
rykker inden længe. 
Rengøringen fungerer fint og fleksibelt. 
Koden til døren ændres stadig en gang om 
måneden. 
PT ingen planlagte aktiviteter i 
efterårssæsonen, der planlægges møde i 
aktivitetsudvalget. 
Køkkenholdet har lige talt op, Karin og 
Tine sørger for supplering. 
 

8. Eventuelt 
 

Intet under eventuelt 

9. Næste møde Første møde efter GF er et konstituerende 
møde, selve datoen aftales efter 
generalforsamlingen 
 

 


