
Bestyrelsesmøde, onsdag d.22. maj, kl. 17.00 

 

Referat 

Deltagere: Birthe Eisum, Henning Vognstrup, Niels Jørgensen, Kristine Qvistgaard, Henrik Førby, Henrik Fønns, 

Linda Vognstrup, Ulla Frost, Karin Lynggaard 

 

1. Underskrift af bestyrelsesmødet, søndag d. 10. marts, 2019 – udsættes til mødet i juli 

 

2. SIDEN SIDST: 

• Reparationer, indkøb, henvendelser, mm (:pedel teamet) 

o Scene udvalget (Niels, Lars og Ole) – (se bilag 3 → under møde med KLF66) 

• Punktet omtales i referatet fra mødet med KLF66 – der arbejdes stadig med sagen 

o Lys/lydisolering i loftet – belysning (uge 25)  (Niels og Førby) 

• håndværkere i uge 25, lige før Sct. Hans – der sættes både loft og lys op Niels J. holder 

kontakten til håndværkerne 

 

o Revnede tagsten og råddent træværk - indgangsparti (pedel team) rude og træværk ved 

indgangspartiet er skiftet 

o Omlægning af flisearealet mod Ørhagevej (Kristine) - udsættes 

o Flyvende skraldespande (Niels) 

• opgaven løses i samme periode som loft m.m. Niels sørger for både bemanding og løsning 

af opgaven 

o Skudrigle – døren ud mod havet Opgaven er løst 

o Køkken/depot: renovation af skabe (service teamet + Henning) 

• Der blev fremlagt tegninger og budget – opgaven løses i uge 26 – Henning, Svend 

Aage,Linda og Ulla er ansvarlige.  

o Folder om redningshusets historie (Niels) – der er ikke fremskred i sagen – vi afventer Ove Holler 

 

o Spejl på toilet (Niels)  - sagen er ordnet 

o Revnet rude i indgangspartiet (pedel teamet) 

• Ruden er skiftet 

o Forårs hængepartierne fra arbejdsweekenden (bilag 1) (Førby) 

• Afventer 

o Forbedringer på hjemmesiden: 

• Der er sket diverse opdateringer på hjemmesiden, Birthe har kontakten til Sjoerd 

o Cold Hawaiiflagene: (Karin) – Flagene er hejst 

 

• Administration: (bilag 2/Henning, Karin, Birthe) 

o Kontingent inddrivning: status – Birthe og Karin redegjorde, der er  nu meget få restancer 

vedrørende kontingenter 

o Lejemål: nye regler for fortrydelse/tilbagebetaling, Karin og Birthe redegjorde for de nye regler for 

tilbagebetaling m.m. ved aflysning af lejemål – blev enstemmigt vedtaget 

o Foreninger og ”specialaftaler”  

▪ Bestyrelsen vedtog at de nuværende regler for leje af Redningshuset til arrangementer 

stadig er gældende, og bestyrelsen skal altid kontaktes forinden/ i forbindelse med 

planlægning af arrangementer der er åbne. Dette er efterfølgende skrevet til De frie 

pensionister.  

 

• Møder: 

o Møde med KLF66, fredag d. 29. marts om samarbejdet (bilag 3/Kristine): 

• Kristine og Birthe har været til møde med KLF66, og det var et positivt møde den 

nuværende samarbejdsform fortsætter.                                                                  

o Møde med Thisted Kommune om Trafikale ændringer af Ørhagevej, d. 16. april (bilag 4/Birthe) 

• RH indspark: fint med parkeringsregulering i Ørhageområdet – især mht 

”langtidsparkering” af kæmpestore campere + 2 timers parkering+ Shared Space, - men 

forbeholden over for ensretning af hele Ørhagevej, i hvert fald IKKE permanent! 

• Birthe redegjorde som ovenfor beskrevet for Redningshusets holdninger. - vi afventer og 

ser når prøveperioden er overstået. 

o Møde med Kent, HHtotal, (serviceteamet)  

https://redningshus.dk/


• Ny gulvvasker er ENDELIG ankommet! 

• Den gamle skal fjernes nu!!!! 

• Linda har haft telefonisk kontakt for opfølgning på aftalen om rengøring. Niels Jørgensen 

fjerner den gamle gulvvasker fra KLF66 i uge 26. 

 

3. EVALUERINGer: (aktivitetsudvalget) 

• Møde i aktivitetsudvalget, fredag 25. april  

o Klubaktiviteter: suppeklub/barnemad/strikke cafe/læsekreds (Birthe/Kristine/Linda/Karin) 

• Kun for medlemmer! 

• Bestyrelsen var enige i, at  klubaktiviteter fremover alene er for medlemmer, der vil ske 

annoncering inden sæsonen. 

o LIVE stream foredrag (Birthe) 

• datoer for efteråret nu frigivet – er i kalenderen og årshjulet 

• har givet lidt karambolage med andre aktiviteter 

o Niels Skousen koncert, fredag d. 12. april (Karin & Linda) – koncerten forløb rigtig godt. 

o Allan Olsen koncert, torsdag d. 12. september (Kristine)- Kristine har kontakten og ansvaret for 

afviklingen. - Der er udsolgt. 

• Årsprogrammer: uddeling (Birthe) 

o Programmerne er uddelt -vi mener antallet er ok og de steder der er på listen er også ok. 

 

4. KASSERERen sidste nyt (Henning): 

5. Kassereren  oplyste, at han stort set har fået ordnet de ting der skal flyttes fra den tidligere kasserer og bogføring m.m. 

kører efter planen, aftalen med Peer Rasmussen er opsagt. 

 

6. PLANLÆGNING: (teams) 

• Sct. Hans, søndag d. 23. juni (Fønns, Førby, Linda & Henning) Planlægningen kører ok, Fønns holder møder 

med KLF66 og uddelegerer opgaverne efter behov. 

 

• Fiskeauktion 1, søndag d. 14. juli (Kristine & Karin) – planlægning er i fuld gang. 

• Sommer Jazz, søndag d. 21. juli (Linda & Niels) – planlægning er i gang 

• Fiskeauktion 2, søndag d. 4. august (Kristine & Karin) – planlægning er i gang 

• Gospelkoncert, søndag d. 25. august (Niels & Henning) - afventer 

 

7. Turnuskalenderen: 

• Turnus kalendere for juni, juli og august til godkendelse (bilag 6 + 7 + 8: Birthe) 

o Kalndere blev gennemset og vagter fordelt – hvis man bliver forhindret sørger man selv for, at 

bytte. 

• Telefon turnus: hvem tager den, Linda tog telefonen med hjem – nu er den hos Karin. 

8. Evt. 

9. Datoer for næste møde   mandag d. 8, juli kl 19.00 

Ref. Karin Lynggaard 

 

                                                                                                     

 

 

 


