Referat bestyrelsesmøde æ Redningshus,
mandag d. 8. juli, kl. 19.00
Deltagere:
Ulla Frost Nielsen, Linda Vognstrup, Henning Vognstrup, Henrik Fønns, Karin Lynggard Birthe
Eisum og Kristine Qvistgaard
Afbud:
Niels Jørgensen, og Henrik Førby
Dagsorden:
1. Referaterne fra bestyrelsesmøderne, d. 10. marts og den 22. maj blev godkendt
2. SIDEN SIDST:
• Reparationer, indkøb, mm (: især pedel teamet)
o

o

o

o
o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

Lys/lydisolering i loftet – belysning – Alle 3 projekter er fuldført. Der er 2 mangler som skal udføres:
Tømrer skal udskifte en loftsplade og elektriker skal regulere en kontakt til loftslyset. Salen fremstår
nu flot og indbydende.
Flyvende skraldespande. Opgaven er løst i fællesskab med KLF. Der er etableret et plankeværk
omkring skraldespandene på et areal tilhørende KLF. – og hvis det viser sig at det bliver et problem
med at lejere stiller tomme flasker i aflukket, må vi løse dette problem.
Køkken/depot: renovation af skabe. Opgaven er er fuldført af service teamet + Henning, og
resultatet er fantastisk. Der er opstillet skabe fra gulv til loft, hvilket har forårsaget en omrokering af
service. Der er indtil videre monteret hængelåse på skabe, men der arbejdes på en bedre løsning.
Det er muligt, at der på sigt skal indkøbes kurve/stativer. Der er indkøbt ny filter til støvsuger.
Gulvvaskeren placeres i kosteskabet. Der monteres en stikkontakt, således at støvsugeren altid er
opladet. Der udarbejdes en liste over service, listen skal fremgå af vores hjemmeside.
Mogens Skov udlejer æresport -.
Føns opsætter et beslag til brug ved anvendelse af æresport. Leje af æresport vil fremgå af vores
hjemmeside. Fønns sørger for, at der bliver taget foto m. pris til opslag
Revnet rude i indgangspartiet (pedelteamet). Rude som bundkarm er udskiftet.
Sceneudvalget (Niels, Lars og Ole + Henning fra RH og Per Thomsen fra KLF). Der er lavet en aftale
med Håndværkerskolen i Thisted om, at de producerer en scene i aluminium, som kan anvendes i
begge foreninger. KLF vil opbevare scenen. Der er således ingen scene til rådighed ved Allan Olsen
koncerten.
Forårs hængepartierne fra arbejdsweekenden (bilag 1) (pedelteam). Fejning for sand – Fjernelse af
bevoksning ved indgangsparti. Grøn dør/nødudgang males 3 + gang – Indgangsparti: reparation og
maling – Slutmaling af rygeoverdækning (Førby er tovholder)
Revnede tagsten og råddent træværk (pedel team). Børge Nygaard var tidligere kontaktperson ved
Thisted Kommune, men han er gået på pension, og på den baggrund indkaldes til et dialogmøde
med Thisted Kommune, med henblik på bl.a. evaluering af ”brugsaftalen”. Henning er tovholder, og
gruppen består af Birthe, Førby og Henning. Ny kontaktperson = Jens Mølgaard, oplæg er lavet.
Omlægning af flisearealet mod Ørhagevej (Kristine). Afventer mødet med Thisted Kommune.
Folder om redningshusets historie (Niels) – ingen tilbagemelding, Birthe snakker med Ove Holler.
Nyt Layout hjemmesiden (Birthe). Birthe får Sjoerd til at sikkerhedssikre vores hjemmeside. Der
udarbejdes en ny hjemmeside, idet den nuværende ikke længere kan opdateres.
Cold Hawaiiflagene: (Karin). Der er i alt fjernet 3 flag. Flagstængerne bliver lagt ned, og flagene
fastgøres på top af flagstangen. KLF og RH har betalt 2 flag, og Henning videresender faktura på det
3. flag til NASA.
Bedre udluftning i salen (Henning). Dårlig udluftning er bl.a. årsagen til, at udlejer åbner vinduerne
med klage fra naboer til følge. Elektrikeren vil se på sagen, og komme med en pris.
BWT-flasken skiftet torsdag d. 4. juli (Birthe). Til efterretning
Drøftet uden for dagsordenen.
Udendørs askebæger ved rygeområdet skal tømmes af lejer, og kontrolleres ved hver tjek. Skal
indføres i begge tjeklister.

o

Nøgleboks. Tekst omkring nøgleboksens placering tilføjes i ”Kontrakten”.

o Møder/administration:
o

o

o

Udlejning: henvendelse fra en lokal cafe (bilag 7: mailkorrespondance). Karin og Birthe
udarbejder en svarskrivelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at RH skal være medarrangør og stå for
salg af drikkevarer. Overskuddet fra drikkevarer tilfalder RH, og det er RH som søger om
lejlighedsbevilling.
Klagebrev 17. juni om støj fra genboen (bilag 2). Vi sender vores bemærkninger til Thisted
Kommune, hvor det bl.a. vil fremgå, at der arbejdes med forbedring af indeklimaet, for at undgå,
at vinduer åbnes. Kopi af referat fra det årlige møde med beboerne medsendes. Birthe
fremsender svar til kommunen.
Regnskab: Henning og Peer (og dennes ”kontrakt”?). Se pkt. 4

3. EVALUERINGer:
• Sct. Hans, søndag d. 23. juni (Fønns & Linda). Arrangementet gik forrygende, og der
var et stort fremmøde. Modellen med servering af grillpølser var en succes. Der er
fortsat problemer med at høre båltalen, så næste år, skal talen holdes inde i
redningshuset som vi gjorde i 2018 (Rasmus Fejerskov). Udvalget udarbejder et
notat fra arrangementet. Omsætning ca. kr. 15.000 der deles ligeligt mellem KLF og
RH, da der var tale om et fællesarrangement.
4.

KASSERERen sidste nyt (Henning):
Peer fases ud juni 2019. Nyt loft, lys og skabe beløb sig til ca. kr. 90.000. Det til trods er der
pt. Ca. kr. 50.000 mere i likvide midler i forhold til sidste år på samme tid. Den samlede
økonomi ser således fin ud.

5. PLANLÆGNING: (aktivitetsudvalget)
• Fiskeauktionerne, d. 14.juli og d. 4. august (Kristine & Karin). Alt er parat til dagen
og alle frivillige jobs er besat. Fra KLF er det Jensy, der deltager i planlægningen.
Som et nyt tiltag har KLF afholdt en fiskedag, hvor medlemmerne har leveret fisk til
auktionen. Der har fra de frivillige hjælpere været udtrykt utilfredshed med
egenbetaling af forplejning og drikkevarer i 2018, og som følge deraf, skal der ikke
betales for drikkevarer, og der vil blive stillet et fad med håndmadder til rådighed.
Rester spises, når al oprydning er tilendebragt.
• Sommer Jazz, søndag d. 21. juli (Linda & afbud fra Niels). I stedet for Niels
indtræder Henning og Birthe. Arrangementet kører som det plejer med jazzgruppen
Harlem Ramblers, men vil denne gang foregå som en afskedskoncert, idet gruppen
bliver opløst i år. Der er ikke pt aftalt noget omkring Sommer Jazz næste år med det
andet orkester, som Mogens Nissen spiller i, - så vi er frit stillet
• Gospelkoncert, søndag d. 25. August (Niels & Henning). Der er pt ingen afklaring
omkring arrangementet. Henning kontakter Niels for status af arrangementet.
• Allan Olsen Koncert, torsdag d. 12. september (Kristine). Bemandingen er på plads.
Kristine tager kontakt til Cafe Hawgus om de vil sponsorere bespisningen af
kunstner med flere i alt ca. 9 personer. Det meddeles til maneger, at vi ikke kan
stille en scene til rådighed.
• Hemmelig begivenhed i Klitmøller, uge 47, november 2019 (Kristine). Det er endnu
ikke muligt at offentliggøre begivenheden, og der foreligger kun en mundtlig aftale
på nuværende tidspunkt.
Begivenheden vil muligvis kollidere med LIVEstream, men vi finder nok en eller
anden løsning til den tid.
• Vores egen Nytårskur. Udsættes til næste møde

•
•

KLUBAKTIVITETER: alle nu i kalenderen!
Trafiksituationen: ensretning og parkering i Ørhageområdet. Opslag i
redningshuset! (bilag 4). Til efterretning

6. Turnuskalenderen:
• Kalender for september (bilag 5) og oktober (bilag 6). Godkendt.
• Telefonen går på skift her i ferieperioden alt efter belægningen i diverse
feriekolonier. Linda videregiver til Karin.
•

Evt.:
•
•

Regning for rengøring kontrolleres hver gang forinden betaling.
Hændelse omkring anmodning om overførsel af 4.600 EURO (ca. 30.000 kr.), som
IKKE blev ekspederet. Det er meget vigtigt, at man hele tiden er fuld opmærksom,
når man får sådanne henvendelser omkring overførsler.

7. Datoer for næste møde(r): aftales senere.
Datoen er efterfølgende aftalt til onsdag den 18. september 2019
Kristine

