
          Bestyrrelsesmøde, tirsdag d. 28-09-21 kl. 19.00 

Afbud: Niels Ivar Jørgensen, Linda Elisabeth Vognstrup,  

Referat fra mødet blev underskrevet. 

Siden sidst:  

Status på malerarbejdet? Vi spørger pedelteamet. 

Der er sat nye vinduer i tilbygningen. Ser så fint ud.  

Indkøring af det nye ventilationssystem? Vi spørger pedelteamet (Niels) 

Mht. ibrugtagning af Perron, så er der ikke lavet nogen indretning endnu. Kristine kontakter Niels i 

den forbindelse. Vi er begyndt at bruge Perron til opbevaring. Scene moduler fylder meget og 

opbevares af KLF, som må flytte dem frem og tilbage ved arrangementer hos dem. De skal kunne 

kontakte os (Niels i første omgang) for hjælp til flytning. 

Henrik Fønns ser på indkøb af nyt og større udhængsskab. 

Service teamet (Linda og Lene) har tjekket, talt op, og købt nødvendigt ind. Der er pt lidt problemer 

med service der ikke bliver vasket korrekt op. Det holder vi øje med. 

Vi afventer svar fra pedelteamet. Se ovenfor. 

Administrationsteamet (Birthe og Karin) arbejder hårdt med styring af til/afmeldinger til huset,  

datoer etc. Huset har fået 49 nye medlemmer og der er stor aktivitet. 17 forskellige foreninger 

bruger huset. Det er jo fantastisk.  Vi køber halv part i grill hos Idrætsforeningen. Denne grill bruges 

bl.a. Skt. Hans aften. 

Æresport kan altid lejes for 150,-kr. dette bliver skrevet ind i Håndbogen for lejere. 

Evalueringer: 

Referat fra Fiskeauktion blev gennemgået. Vejr og Corona taget i betragtning er der stor tilfredshed 

med arrangementet. Det er besluttet, at der næste år afholdes 1 fiskeauktion. 

Bestyrelsens bilag blev gennemgået og godkendt. 

Nyt fra kassereren: 

Lars informerede om kassebeholdninger og balance. Det blev besluttet at Lars opretter konto, der til 

enhver tid kan dække kortfristet gæld. 

Computerprogrammet Dinero kan udnyttes bedre og gøre arbejdet for administrationsteamet 

lettere. I den forbindelse aftales der møde/kursus med Lars, Birthe, Karin + revisorer.  

Planlægning: 



Referat fra møde i Aktivitetsudvalget blev gennemgået. Problemstilling vedr. arrangement med 

Theesink Møller skal løses. 

Underholdning for de små Klitmøller borgere i Redningshuset blev sat til d. 19-11-2021. Lene går 

videre med det praktiske. Flere oplysninger senere. 

Klubaktiviteter er genoptaget og blev gennemgået. Det er besluttet, at ved afbud i forbindelse med 

suppeaften og barnemad, gives pengene ikke retur. I stedet kan man evt. give pladsen videre til en 

anden. Indkøb er jo planlagt og måske foretaget. 

Barnemad ændres efter ønske  til lige uger i 2022. 

Frivilligaften d. 11-11-21 skal planlægges af Linda, Lene, Karin og Birthe, men hele bestyrelsen skal 

give en hånd med i opvartningen af de frivillige den aften. 

Turnuskalenderen: 

Kalendere for oktober, november og december blev tilpasset og godkendt. 

Evt.: 

Der indkøbes 2 nye borde (Lifetime borde). Lars kigger på det.  

Lene kontakter Preben Holler for en snak om kursus i 1. hjælp. I forvejen udbyder KLF kursus èn gang 

om året. Men måske skal flere have muligheden? 

Næste møde:  Mandag d. 1. november kl. 10.00 

 

                                                                                                                                      Referent: Lene Landbo 

   

    


