Referat
Bestyrelsesmøde æ' Redningshus
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 09.30 – 11.00
Mødt: Birthe Eisum, Henning Vognstrup, Niels Jørgensen, Henrik Fønns, Lene Landbo, Henning
Juul Nielsen, Kristine Qvistgaard, Karin Lynggaard, Linda Vognstrup

–
–

Referatet fra bestyrelsesmødet den 22. maj 2020 blev godkendt og underskrevet
Reparationer, indkøb og vedligehold:
– Udearealer – Henrik Fønns er ansvarlig for omlægning af fliser mod øst og nord-der
købes nye fliser og indkaldes arbejdshold
– Maling – Niels Jørgensen er ansvarlig for maling af resterende døre, rygeafdeling m.m.,
Henning Vognstrup tager kontakt til Jens Mølgaard om Thisted Kommune vil indgå
samarbejde om maling af tilbygningen
– Ventilation i salen – Henning Vognstrup tager snak med Jens Mølgaard om status på
projektet
– Udskiftning af hængsler -Henning Juul Nielsen udskifter hængsler mod vest – fremover
smøres med ”fed” olie
– Udendørs lamper Henning Juul Nielsen arbejder videre med sagen

_
Udlejning – der har været mange aflysninger/flytninger af lejemål på grund af Covid - 19,
alle har nu haft rimelig tid til, at forholde sig til situationen, det blev derfor
besluttet at de
almindelige bestemmelser ved aflysning igen træder i kraft med virkning fra 1. august 2020.
Birthe og Karin har udfærdiget dokument, hvoraf det fremgår, at det er lejerens ansvar, at følge de
til enhver tid glædende retningsliner for Covid – 19, reglerne kan ses på politiets hjemmeside.
Kassereren – Der er sendt refusionsopgørelse vedrørende varme til Thisted Kommune, og
den er godkendt. - Det blev besluttet, at redningshusets telefon, der virker ved, at Henning
Vognstrup har et SIM – kort i sin egen tlf. laves om til et abb. i stedet for taletidskort.
Planlægning: Aktivitetsudvalget holder møde den 16. juni – Sct. Hans der afholdes i
samarbejde med KLF 66 – aflyses – Fiskeauktioner: auktionen den 12. juli aflyses
auktionen den 26. juli afventer udmelding den 12. juli og der vrderes om der er grundlag for
et evt. alternativt arrangement – Kristine og Karin har kontakten til KLF om det.
Turnuskalender – check i juli og august måneder blev fordelt.
Næste møde : afholdes august/september -dato meldes ud senere.
Ref. Karin Lynggaard
18. juni 2020

