Referat fra bestyrelsesmøde
Foreningen Æ Redningshus d. 11-05-2021 kl. 19.00
Mødt: Niels Ivar Jørgensen, Lars Christiansen, Karin Lynggaard, Linda Vognstrup, Henning
Juul Jensen, Lene Landbo. Afbud fra Birthe Eisum, Kristine Quistgaard, Henrik Fønns.
SIDEN SIDST: Planlagt reparation af tagrenderør og installering af nyt ventilationssystem er
lavet. Arbejdet er flot udført. Uge 20 er der indkøring af det nye ventilationssystem. (2
anlæg)
STORE ARBEJDSDAG 24-04-21: Tage, mure, fliser og beton er blevet
algebehandlet.Køkken/toiletbygning eraf renset og malet incl. vinduer.
BWT check afventer stadig og vil blive udført efter tilstrækkeligt brug, som automatisk
udløser check.
Der bliver sat nye koblere på til vandhane/vandslange.(Henning og Niels)
EVALUERINGer: Forårsoprydning er gået fint. Der er nu også gjort rent (godkendt) efter at
der har været håndværkere i huset. Fremover holder vi all øje med huset og kan indkalde
hvis noget trænger. Karin som går forbi huset dagligt, kontakter os andre hvis hun
observerer noget.
Salget af publikationerne går stille og roligt.
KASSERERen sidste nyt: Redegjorde for kassebeholdning på forskellige konti. Lars foreslår at
konti gennemgås. Der skal udarbejdes en tiltrængt manual/jobbeskrivelse for
kassererfunktionen. Lars foreslår at der afholdes et kontormøde. (afholdes 20. maj)
Hvis vi har kvitteringer anbringes de i kontorskab i depotet. Husk at notere hvilket
arrangement/formål der er købt ind til. Det gør det lettere for Lars at kontere rigtigt.
PLANLÆGNING: Vedligeholdelsesplanen er ok for nu: Henning, Niels, Henrik foreslår at der
isættes nye vinduer i Toilet/køkken bygning. Niels er tovholder på nye vinduer i farven
svenskrød. (Niels indhenter tilbud)
Tagrender skal renses.
Perron er pt udlånt til Nasa. Når de er ude påtænker vi (pedelteam) at opsætte hylder og et
varmelegeme i rummet for at undgå fugt. Rummet skal bruges til opbevaring af f.eks. stole,
køkkenudstyr, papir/husholdningsting etc.
Henning er tovholder på maling af træværk indvendigt og udvendigt ved indgangspartiet.
Farve: turkis/grøn som vinduer i Redningshuset.

AKTIVITETSUDVALGET har afholdt møde d. 10-05-21. Beslutter er : Sommerjazz d. 18-07-21
er tvivlsom. Vi afventer myndighedernes beslutning. Lokaler er reserveret.
Vedr. Skt.Hans arrangement (23-6) og de to fiskeauktioner (11-7 og 25-7) bliver der afholdt
møde med KLF.(afholdes 18. maj)
D. 28-04-2022 er der planlagt koncert med Dr. Django.
Der bookes lokaler til suppeaftener sept., okt., nov. 2021, jan., febr., marts 2022
Lokaler til barnemad, strikkeklub og læseklub bookes. OG så afventer vi hvad
myndighedernes beslutninger og restriktioner er til den tid.
Aktivitetsudvalget afholder møde igen d. 9-6-21 kl. 09.00.
EVT.: Turnuskalender er offentliggjort. Hold øje!
Besluttet at undersøge om der er en garantiordning ved kommunen til at understøtte
økonomisk i de tilfælde hver et kulturelt arrangement giver underskud. Tovholder kan
aftales på næste møde.
Sparekassen Thy har oprettet en fond på 1 mill. kr. som alle foreninger kan søge en del af.
Jeg (Lene Landbo) har beskedent ansøgt om 30.000 til hjælp til, at fejre genåbningen af
Redningshuset og sammenholdet i Klitmøller, når det engang er muligt. Frist er 1. juni. I
hører nærmere.
Næste møde: 2-6-21 kl. 19.00
Referent Lene Landbo.

