
 

                                                Referat, Bestyrelsesmøde Æ` Redningshus, 25 februar 2022 

  

Afbud: Henrik Fønns, Henning Juel Jensen 

Mødt: Birthe Eisum, Lars Christiansen, Karin Lynggaard, Kristine Quistgaard, Niels Jørgensen, Linda 

Vognstrup, Lene Landbo 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 13 januar, blev godkendt og underskrevet 

Siden sidst:  

Nye borde - Karin har kontaktet Red office igen, for at få et eksemplar af de nye borde til eftersyn inden der 

købes nye. 

Der er indkøbt nye udendørslamper, Lars kontakter Henning for at få dem sat op 

BWT filter er udskiftet d. 9 februar 

Hængelåse til portene er renset, smurt med grafit og bøjlerne er malet. 

 - Hængelås ved Perron skal tilses (Anders Eisum) 

Overflytning til ny host ( ScanNet) er nu på plads 

i 2022 til nu, er der kommet 30 nye medlemmer til Redningshuset 

Redningshuset har besluttet at melde sig ind i Klitmøller Borger og Erhvervsforening. PT melder vi os ikke 

ind i Kulturforeningen 

Klubber og arrangementer som kun er for Redningshusets medlemmer, bliver fremadrettet ikke annonceret 

i Fælleskalenderen 

Vores vinterseminar om bestyrelsesarbejdet var udbytterigt og forløb fint. 

Anden del af underholdning med Musik Jørgen fredag d. 11 februar forløb fint 

Der er afholdt suppeaften 23 februar. Karin og Erik serverede en lækker fiskesuppe (suppeaften igen 23-3 

og 20-4 

Der laves barnemad 22-3 og 19-4. Kristine er tovholder. 

Læsekreds og strikke cafe er genoptaget 

 

Nyt fra kassereren lød på alt ok. Økonomien er god. Lars havde lavet en fin oversigt med hovedtal for 

Redningshuset i perioden 2013-2021 

Vi gennemgik årsberetningen og forberedte aftenens Generalforsamling 

 



Vi mangler stadig at sætte endelig dato på frivilligaften 

Arbejdsdag er sat til d. 24 marts 

Der afholdes fælles nytårskur fredag d. 8 april 

Billetsalget til Dr. Django er startet 

Turnuskalender for marts og april blev delt ud. 

 

Næste møde(r) konstituerende bestyrelsesmøde torsdag d. 3. marts, kl. 13.00 

 

                                                                                                                                                                          Referent 

Lene Landbo, 26 februar 2022 


