Bestyrelsesmøde Æ' Redningshus
9. april 2018 kl. 19.00 – 21.30
Mødt: Nils Høvring, Niels Jørgensen, Kristine Qvistgaard, Ulla Frost, Birthe Eisum,Linda
Vognstrup, Karin Lynggaard, Henrik Fønns
Afbud: Henrik Førby
Underskrift og godkendelse af referat fra mødet den 27. februar 2018: – referatet blev
godkendt og underskrevet.
Siden sidst: -Det praktiske:
Affaldscontaineren er i højsæsonen ( især ved dobbeltudlejninger) for lille-det blev vedtaget, at Nils
Høvring kontakter Thisted Kommune og ændrer containerstørrelsen fra 400 l til 600 l.
Anskaffelse af Cold Hawaii flag : Karin har bestilt flagene – NASA, KLF 66 og Redningshuset
betaler hver et. KLF 66 sørger for, at flagene bliver hejst.
Reparation af lågen på lydskabet : Nils har lavet lågen så den nu virker igen.
Møder:
Aktivitetsudvalget har holdt møde den 8. marts 2018, der blev foretaget evaluering af sæsonens
aktiviteter – referatet kan ses særskilt – overordnet var der enighed om at fortsætte aktiviteterne,
dog hænger Spillebulen i en tynd tråd på grund af manglende fremmøde. Der er et forslag til ny
aktivitet nemlig barnemad, dette med henblik på at tiltrække flere børnefamilier til arrangementer.
Alle var enige om, at der er grænser for, hvor mange aktiviteter vi kan rumme da de alle skal
faciliteres af bestyrelsesmedlemmer i én eller anden grad. Aktivitetsudvalget holder møde igen 19.
april 2018.
Aktiviteter:
Forårskoncerten, fredag den 16. marts 2018 – alle 80 billetter blev solgt, aftenen har fået meget ros,
der var dog lydproblemer idet lydanlægget ikke gjorde det muligt, at der både kunne høres musik og
snakkes samtidigt, hvis der kommer koncert igen i 2019 overvejes det hvordan det problem kan
løses!!!
Suppeklubben er nok kommet for at blive – der er udsolgt hver gang og det har ikke været problem
at skaffe kokke.
Læseklub og Strikkeklub kører fint med 10 -15 fremmødte hver aften.
Spillebulen er nedlagt – se ovenfor.
Planlægning:
Udearbejdsdag : På grund af vejret kunne udendørsopgaverne ikke laves i februar. Nils har lavet en
liste over ting der skal laves ude, opgaverne blev fordelt, Nils kontakter Henrik Førby vedr. de ting
Henrik vil lave.
Bemanding af tovholderposter til de faste arrangementer der afholdes i sommerens løb :
Sct. Hans 23. juni – Birthe og Ulla er tovholdere, aftaler møde med KLF66. (mødes d. 25.april)
Fiskeauktion 15. juli – Kristine og Karin er Tovholdere – har holdt første møde med KLF66

Sommer Jazz 22. juli- Niels og Linda er tovholdere (mødes d. 12. april)
Fiskeauktion 5. august – Kristine og Karin er tovholdere – har holdt første møde med KLF 66
Gospelkoncert 26. august – Niels er tovholder
Juletræsfesten – Tovholdere findes senere – nu

vil vi have sommer først..

Birthe har reserveret datoer i kalenderen for Redningshuset i 2019 og 2020.
Turnuskalender maj – vagterne blev fordelt (kalenderen er rundsendt).
Karin og Birthe og ? Indkalder snarest til et møde med Prima rengøring – forventningsafstemning
m.m.
Nyt fra kassereren:
Den nye måde at opkræve kontingent på giver en del problemer. Mange medlemmer lukker ikke
deres mail og og en del lukker den op, lukker den igen og får ikke betalt – det betyder, at 32 % pr.
d.d. ikke har betalt. Nils og Birthe overvejer, hvad der kan/skal gøres – måske vil muligheden for
betaling via Mobilepay give resultat.
Nils har nu fået lavet Mobilepay for Redningshuset – det er rigtig godt, så kan vi bruge det til
mange forskellige ting.
Redningshusets forsikringer er blevet gennemgået – alt er ok det vil sige forsikring vedrørende
løsøre, ansvarsforsikringer for bestyrelse og hjælpere incl. Arbejdsskadeforsikring.
Beholdning er :
Kontantkonto kr. 139.005,S-beviser
kr. 64.279,Legat
kr. 24.741,Suppe
kr. 6.269,Der blev på mødet drøftet, hvad overskuddet fra suppeklubben skal anvendes til, sidste år blev der
købt hynder til stolene, forrige år bord/bænkesæt udenfor, emnet tages op igen på næste møde.
Indkomne henvendelser:
Der er kommet et tilbud fra Morten Duus om udlejning af lydanlæg, det blev besluttet, at vi takker
nej, Birthe skriver til Morten.
Der er kommet en henvendelse fra Bettina Bech vedrørende et konkret musikarrangement – vi
takker nej, Birthe skriver til Bettina, - aktivitetsudvalget gemmer henvendelsen.

Næste møde er 14. maj 2018 kl. 19.00
Ref. Karin Lynggaard
12. april 2018

