REFERAT: bestyrelsesmøde, mandag d. 01-11-21
Afbud: Karin, Linda, Lars, Henning
Referat fra mødet blev underskrevet.

Siden sidst:
Status på malerarbejdet: Toilet/køkkenbygning + endnu
engang male indgangsparti og andet bliver først udført i 2022.
Det vurderes løbende og der kan indkaldes hjælp fra
frivilliglisten.

Niels: Det nye ventilationssystem er kørt ind og kører som det
skal. De to blæsere kan reguleres på fra 1-3 på display ved
lydskab. Som udgangspunkt står de på 1. Husk dette ved tjek.
Billede af display er indsat i Håndbogen og tjeklisten.

Perron: Her har Kristine og Linda målt rummet op. De laver en
plantegning. Niels og Henrik vil derefter sætte hylder op
dernede. KLF66 kan MÅSKE hjælpe os med anbringelse af den
fælles grill, som jo fylder meget og når de har brug for at flytte
den store scene, kan de blot ringe til pedelteamet (=Niels)

Udhængsskabet afskaffes og der indkøbes i stedet mobile
opslagstavler der kan stå/hænge i og ved huset. Vi skal finde en
god løsning til opslagstavler der er lette at hænge op og tage
ned ved arrangementer.
Niels kontakter Linda vedr. de defekte låse på skabene. Niels
og Henrik vurderer herefter hvad der er kan gøres.

Der er udført service på vores opvaskemaskine. Sæbepumpen
er udskiftet og afprøvet. Maskinen fungerer tilsyneladende fint
igen. MEN vi holder øje!

Preben Holler afholder Førstehjælpskursus hvert år i KLF`s
lokaler. Alle kan tilmelde sig kurset. Så hold øje med hvornår!
Hvis man er interesseret kan man melde sig til en sms liste, som
hjerteløber. Så modtager man automatisk en sms når alarmen
går herude.
Lene kontaker Preben Holler for at få lavet en præcis oversigt
over hjertestartere her i byen.

Evaluering: Alle klubaktiviteter kører.
LIVEstream er vel besøgt hver gang. Læsekreds og strikkecafe
drives nu af frivillige for at aflaste bestyrelsen. Suppeklub og
barnemad er i gang igen. De frie pensionister bruger huset hver
d. første mandag i måneden. Klitmøller Yogavenner bruger
også huset mandag aften.
Datoer på alle klubaktiviteter er lagt i kalender. Se oversigten i
årshjulet.

Nyt fra kassereren: Kontorteamet har haft et udbytterigt møde
med Revision Limfjord, for bedre udnyttelse af
computerprogrammet Dinero. Og der er oprettet en separat
konto til kortfristet gæld (dvs. det beløb som er indbetalt forlods
for leje af huset, men ikke ”afviklet” endnu.)

Planlægning. Årshjul for 2022 er oprettet (Birthe)

Der afholdes vælgermøde i Redningshuset torsdag d. 4-11-21kl.
19.00. Dirigent samt oplæg til aftenen v. Erik Odder.
Der afholdes frivilligaften i Redningshuset torsdag d. 11-11-21 kl.
18.00. Birthe Eisum skal have de sidste input til arbejdsopgaver
til frivilliglisten, samt besked hvis der ikke behøves frivillige
hjælpere til et givet arrangement, senest d. 10-11-21 og gerne før.
Karin og Birthe laver et oplæg til "udlicitering" af 3 nye faste
arbejdsopgaver.
Linda og Lene er tovholdere på maden.
Vi bruger nogen af vores penge fra Sparekassen Thys fond til et
musikarrangement for de små i byen fredag d. 12-11-21.
Der afholdes juletræsfest søndag d. 28-11-21. Tovholder fra
redningshuset er Karin og Kristine.
Juleudstilling: mellemgangen julepyntes som sidste år. Birthe
Eisum og Lene køber ind til det. Birthe Munk Andersen og Lene
sætter det op umiddelbart efter rengøring tirsdag d. 7.
december.
Der afholdes et seminar/møde for redningshusets bestyrelse i
januar måned. Vores arbejdsmåde skal gennemgås og
generalforsamling forberedes. Derudover skal vi komme med
input til hvordan vi fremmer interessen i lokalbefolkningen for
at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Der afholdes Nytårskur i samarbejde med KLF fredag d. 28-0122.
De obligatoriske årlige arbejdsdage i Redningshuset med
deltagelse af de frivillige planlægges til marts 2022. Datoer
meldes ud asap. Arbejdsopgaver i huset de dage meldes ud til
Birthe af team pedel og team service.
Følgende koncerter er planlagte i 2022:
•

Dr. Django, torsdag d. 28. april:samarbejdsaftale er
underskrevet

• De 3 kongelige sopraner, fredag d. 23. september.: afventer
underskrift af samarbejdsaftale
•

Koncert med Theesink & Møller er aflyst. Kristine
undersøger om der er en anden mulighed.

Der er udsendt turnuskalendere for nov., dec., og januar.
Kristine og Linda deltager i Trafik workshoppen på vores
vegne, onsdag d. 3. november. Evt. input til dem i god tid!

Næste møde: Birthe samler op på issues og vurderer om der
skal afholdes endnu et bestyrelsesmøde inden nytår.

Referent Lene Landbo.

