
Referat 
 

Virtuelt bestyrelsesmøde, 29. marts, 2020 
Alle bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for, at indsende kommentarer til 
udsendt dagsorden, kommentarerne er indføjet i referatet. 
 

1. Underskrift af konstituerende bestyrelsesmøde, mandag d. 2. marts, 2020 - udsættes til 
næste fysiske møde 

 
2. SIDEN SIDST:  
3. Reparationer, indkøb, hængepartier, mm  

o Slutmaling af grøn dør/nødudgang og rygeoverdækning (pedelteam) 
● Udsat til foråret 

o Bedre udluftning i salen (Henning) 
o Vognstrup: Om bedre udluftning af salen. 
o Det seneste der blev drøftet med Jens Møllgaard, senest på mødet d. 5. 

februar. 
o Kommunen er angivelig indstillet på at installere et standard 

bolig-genvex-anlæg, beregnet til mellemstore boliger. 
o Idéen/fidusen med genvex er; at den tilfører rummet tilsvarende mængde 

ny frisk luft - som den mængde der suges ud. Den friske, til tider kolde luft, 
opvarmes "gratis" af den varme brugte luft, på deres vej gennem anlægget. 
Virkningen er derfor primært at luften udskiftes, mere end at den 
nedbringer temperaturen. Gevinsten er til gengæld at luftfugtigheden kan 
holdes nede, og at iltindholdet vedligeholdes. Alt andet lige, samlet set, så 
vil gæsterne lettere kunne komme af med varmen i den nye friske luft. En 
væsentlig anden gevinst er, at anlægget kan ventilere automatisk - sådan at 
en evt. restfugtighed efter festen ventileres helt ud - og ikke som nu - at 
restfugtigheden må optages i bygningen - med afskallende vægge som 
konsekvens 

o  
o Møde med Jens Møllgaard, 5. februar 

● Afventer referat/udspil fra JM/TK 
● Der er nu sprøjtet på loftet for borebiller 
● Der er sendt ny mail til Thisted Kommune vedr. ventilation 
● Der er opsat skilt ved affaldsstationen om forbud mod henstilling af 

flasker 
o Skabsplads til de Frie Pensionister , De frie pensionister har fået skabsplads 

til bl.a. bankoplader 
o Der er indkøbt diverse LED lys så der ikke mere anvendes stearinlys til 

Redningshusets arrangementer. 
o Lene har gennemgået glasbeholdning, status er nu vi klarer os med 2 x 75 

rødvinsglas og 75 ølglas der er købt ind så der er rigeligt. 
o Scene: der er indkøbt 14 moduler i fællesskab med KLF, udgiften blev 1500,- 

til hver forening. Der er afprøvet opstilling med 6 moduler, de er nemme at 
håndtere. Der er nok en forventning fra de forskellige bands om, at vi har en 
scene, så der bliver ikke tale om udlejning - omstændighederne er clearet 
med formanden i KLF og best.medlem - alle ser konstruktivt på den 
fremtidige brug. 

o  



● På næste møde drøftes om vi skal have et team , der sørger for at få lukket 
skodderne, når det stormer??? 

● Bedre LED belysning udenfor, Henning taler med Per Bach om sagen. 
● Hyggebelysning i indgangen - vi tager sagen op på senere møde. 
● BWT: kalkfilter udskiftet  

o den var gået 1 kubikmeter over, så vi har aftalt et kortere forløb end de 8 
mdr. 

 
1. EVALUERINGer: 

● Athletic Progression, d.6. februar, ingen bemærkninger fra tovholderne 
● Arbejdslørdag d. 22. februar (Birthe/Henning/Niels) 

o Huskeliste, dato for afvikling af hængepartier, aftales senere 
o Generalforsamling, d. 28. februar (Birthe/Henning) 
o Forløb m.m. evalueres på næste møde. 
o KASSERERen: sidste nyt om vores økonomi  
o Vognstrup: Øjeblikkelig status på økonomien. 
o Der har været markant med aflysninger, og enkelte arrangementer er 

ombooket til senere. De aktuelle konfirmationer er udsat, hvor det har vist sig 
svært at imødekomme dem med nye datoer. 

o Så i skrivende stund har vi tilbagebetalt for 6 lejekontrakter med i alt 21.850 kr. 
Eneste trøst er, at vi samtidig kunne aflyse omtrent tilsvarende antal 
rengøringer. Der var ikke et øjebliks tvivl om, at vi skulle se bort fra de 
gældende opsigelsesregler, og imødekomme alle med de fulde beløb. 

 
2. PLANLÆGNING: (aktivitetsudvalget) 

● Sct. Hans fest, tirsdag d.23. juni  
o (tovholdere: Fønns + Birthe + fra KLF66?) 
o spiritusbevilling er afsendt, så må vi se, hvordan det går …? 

● Fiskeauktioner: søndage d. 12 + 26. juli: 
o (Tovholdere: Karin + Kristine + fra KLF ??) 

● Koncert med Creedence Clearwater Repeated, lørdag d. 19.9, 2020 (Kristine/ 
xxxxxx?) 

o Samarbejdsaftale nu parat + leje betalt(bilag) 
o Billetsalg: billetlugen.dk (Henning/Birthe) 

▪ igangsat søndag d.8.marts. 
▪ pt solgt: 63 billetter 

● NYT: Blues koncert med Theessink & Møller,  
o Dato: torsdag d. 4. marts, 2021 
o Link til lydprøve 

 
 

3. HENVENDELSER ang. udlejning: 
● Rikke Fjerdragt, sms d. 18. februar: 

o Musiktilbud til byens børn (2-4)år 
o Rikke fandt hurtigt en anden løsning 

● Thit Elisabeth Moses, sms d. 19. Februar: 
o location til yoga studie? 
o Betaling involveret! 
o Sagen drøftes på næste møde. 

 
4. Turnuskalenderen: 

● Kalender for juni og juli  
● Forslag: her før højsæsonen starter, byttes vagt på mødet, - og kalendere 

renskrives/rundsendes herefter 

https://m.facebook.com/watch/?v=403400053556684&_rdr


 
5. Evt.:  

 
6. Datoer for næste møde(r): ultimo april og primo juni?  

 
Dette usædvanlige referat er skrevet med henblik på, at processen vedrørende de forskellige 
aktiviteter stadig holdes i gang så længe Redningshuset er lukket for arrangementer. 
 
Så snart det bliver muligt indkaldes til næste bestyrelsesmøde - og de ting der kan ordnes inden 
da kører videre. 
 
2. april 2020 
Karin Lynggaard 
Ref.  

 


