
REFERAT BESTYRELSESMØDE
13. august 2020 kl. 09.30 – 11.00

Mødt:  Henning Vognstrup, Birthe Eisum, Lene Landbo, Linda Vognstrup, Kristine Kvistgaard, 
Henning Juul Nielsen, Karin Lynggaard

Afbud: Niels Jørgensen, Henrik Fønns

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni 2020 :

Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse, Henning V. anmodede om, at der fremover ikke 
konkret føres bestyrelsesmelemmers navne i referaterne, det medførte, at der fremover skrives to 
referater, et til internt brug og et til offentliggørelse.

Siden sidst:

Fliser : Der var indkommet forslag om, at der alene lægges fliser udenfor døren til indgangen i øst. 
Den tidligere beslutning om flisebelægning blev fastholdt, Henrik Fønns og Henning Juul er 
ansvarlige for, at det sker, Gert Jensen kontaktes for hjælp.
Maling af tilbygning : Der er ikke kommet svar fra Jens Mølgaard med hensyn til 
arbejdsfordelingen, vi tilbyder, at udføre arbejdet, Thisted Kommune betaler maling, Henning 
Vognstrup kontakter Jens Mølgaard.

Ventilation i salen : der afholdes møde med Thisted kommune onsdag den 20. aug.

Vindueshængsler mod vest er skiftet – Henning Juul.

Udendørslamper – sagen udsættes 

Der er udarbejdet en liste over udleverede nøgler, hvor alle kvitterer.

Vi har fra KLF66 fået tilbudt leje af redskabshuset Perron- lejen udgør årligt kr. 1.000,- plus 
forbrug – det takker vi ja til, Birthe kvitterer til KLF66.

Orientering/evaluering af Robert Sands leje af Redningshuset udsættes.

Det rullende madværksted – afholdtes i samarbejde med KLF66 – det var en stor succes med ca. 
400 besøgende.
Økonomi for arrangementet afventer endelig opgørelse.

Udlejning – Corona:

Der har været 8 aflysning af ”gratis” udlån af Redningshusets
Der har været i alt 25 aflysninger af bookninger -  heraf er der sket 15 tilbagebetalinger og 10 
bookninger er ændret til nye datoer
Der har været 2 aflysninger, hvor der ikke var sket betaling og derfor er der udstedt kreditnota.

Nyt fra kassereren : økonomien ser stadig godt ud

check besked fra Niels Jørgensen i forum, onsdag kl. 17.44

har Erik ikke fået mail fra mig?

mener ikke Henning sagde mere



Planlægning: Aktivitetsudvalget holdt møde 16. juni – referatet var vedhæftet dagsordenen

Koncerten den 19. september forventes afholdt  - dog følges retningslinierne for COVID løbende, 
Niels Jørgensen har meldt afbud, Henning Juul overtager.

Frivilligaften afholdes den 12. november – Linda og Lene er ansvarlige – Birthe har udarbejdes 
oplæg til indbydelse.

Novemberseminaret for bestyrelsen afholdes den 16. november kl. 17.30- forslag til emner sendes 
til Birthe.

Turnuskalendere for september og oktober måneder blev rundsendt – og godkendt.

Næste møde afholdes onsdag den 21. oktober kl. 09.30

Ref. Karin Lynggaard

 

Henning nævnte for mig, at Linda og Kristine havde luftet tanker om at aflyse/udsætte? 




