Referat
Bestyrelsesmøde Æ Redningshus
Torsdag den 21. maj 2020 kl. 09.00 – 11.00
Deltagere: Birthe Eisum, Niels Jørgensen, Henning Vognstrup, Henrik Fønns, Lene Landbo,
Henning Juul Nielsen, Linda Vognstrup, Karin Lynggaard, Kristine Qvistgaard
Afbud : Ingen
Underskrift af referater :
Referater fra 2. marts og 29. marts blev godkendt og underskrevet
Siden sidst reparationer m.m. :
Der blev dannet et malerhold der tager sig af de sidste hængepartier – Niels Jørgensen, Lars
Christiansen, Hans Kragh
Fliser mod øst og nord : fliseholdet blev : Henrik Fønns, Henning Juul Nielsen, Gert og Niels
Jørgensen
Udendørs belysning: Henning Juul Nielsen har indhentet tilbud på udskiftning af lamper – der har
æret forslag om ”hyggebelysning” ved indgangspartiet – det afventer til vi ser, hvordan de nye
lamper virker.
Ventilation i salen – der er nu ”hul igennem til teknisk forvaltning” - Niels Jørgensen har kontakten
Udendørs vandhane : Henning Juul Nielsen monterer nyt greb - ”slangetæmmeren” er udskiftet.
De store porte : Henning Juul og Karin har ansvar fo, at portene anvendes når der meldes hårdt
vejr.
COVID – 19
Der har været en del aflysninger af lejemål :
8 gratis arrangementer
10 aflysninger, hvor lejen er refunderet
8 udsættelser af lejemål til 2021/22
Det blev aftalt, at Karin og Birte udfærdiger (er sket) dokument der sendes til lejere, hvoraf det
fremgår, at de selv er ansvarlige for til enhver til, at overholde de af myndighederne udstukne
retningslinier i forhold til forsamlingsforbud.
De nærmeste lejemål i juni måned er underrettet telefonisk.
Nyt fra kassereren:
Der har været en del bøvl med Dinero, et bilag er forsvundet og det har givet rod i balancen, der
arbejdes med sagen.
Der er lavet og sendt refusionsopgørelse vedrørende forbrug til Thisted Kommune – og den er
godkendt.

Forbruget afspejler naturligvis det øgede forbrug af huset.
Økonomien er fortsat solid.

Planlægning:
Fællesarrangementer med KLF66:
Sct. Hans- Henrik Fønns holder kontakt evt. med henblik på afholdelse af et mindre arrangemen –
vi hører nærmere.
Fiskeauktionerne afventer udviklingen i forhold til retningslinier for forsamlinger m.m.. Karin og
Kristine er ansvarlige for kontakten til KLF66.
Koncerter – afventer ligeledes udviklingen
Klubaktiviteter i efteråret – drøftes igen på næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag den 9. juni kl. 09.30.
Ref. Karin Lynggaard
26. maj 2020

