
 
Referat bestyrelsesmøde æ ' Redningshus 

13. august 2018 kl. 19.00 – 21.30 
 

Mødt: Birthe Eisum, Niels Jørgensen, Ulla Frost Nielsen, Henrik Fønns, Henrik Førby, Kristine 
Qvistgaard, Karin Lynggaard 
Afbud: Linda Vognstrup, Nils Høvring 
 
 

• Referat fra bestyrelsesmødet 14. maj blev godkendt og underskrevet 
 
SIDEN SIDST: 

• Gulvvaskemaskinen er renset og efterset af Lars Christiansen – der også vaskede gulvene 
grundigt. 

• Nils Høvring og frivillige har malet rygearealet – det var endeligt tørt 
• Der er på suppeklubben et overskud på ca. kr. 8.000,- det blev besluttet, at det anvendes til 

bakker til opvask og til nyt ”foreningstøj”  - Kristine Qvistgaard og Linda Vognstrup er 
ansvarlige for at igangsætte indkøb. 

• Karin Lynggaard og Linda Vognstrup har indkøbt/suppleret udstyret med brødbakker, 
skærebrædder og glas. 

Møder: 
• Birthe Eisum og Karin Lynggaard har afholdt møde med Primarent omkring opfølgning af 

aftalen m.m.– se særskilt referat 
• Administrationsduoen/trio har holdt to møder, hvor der arbejdes videre med 

medlemskontingent, september regnskab og forberedelser til et møde med en evt. hjælper til 
det administrative. Der var enighed i bestyrelsen om, at de medlemmer der stadig er i 
restance med kontingent kontaktes telefonisk – listen fordeles mellem, Henrik Førby, 
Kristine Qvistgaard, Henrik Fønns, Karin Lynggaard,Niels Jørgensen og Ulla Frost Nielsen. 

• Der har været klage over støjgener – der er udarbejdet nyt opslag – vi håber det hjælper !! 
EVALUERING AF SOMMERENS ARRANGEMENTER: 
 

• Sct. Hans – P.g.a. Stærk blæst blev bålet afbrændt med en uges forsinkelse – den 23. juni 
forløb fint med stort fremmøde, det fungerede godt med foodtrucks. 

• Fiskeauktioner den 15. juli og den 5. august – begge auktioner var godt besøgt – stor 
omsætning både af fisk og madsalg, Kristine Qvistgaard udarbejder drejebog. Fremover 
afholdes auktionerne i samarbejde med KLF66 i KLF's lokaler. KLF66 der hovedsagelig er 
ansvarlige for afholdelse af selve auktionen drøfter mængden af fisk , der var for mange i år, 
især til sidste auktion. 

• Sommerjazz- arrangementet var som sædvanlig godt besøgt -vi bestemte, at der nu 
nedsættes et nyt udvalg med henblik på scene – det er Niels Jørgensen, Ole Frederiksen og 
Lars Christiansen. 

• Vi drøftede hvordan det er gået med uddelegering af ansvaret i forbindelse med afvikling af 
arrangementerne – der var enighed om, at det fungerer rigtig godt!! 

SIDSTE NYT FRA KASSEREREN- UDSÆTTES P.G.A. KASSERERENS AFBUD 
 
PLANLÆGNING: 

• Pedellerne sørger for, at dørstopperen ændres inden næste møde så vi undgår flere uheld og 
skadede skinneben. 

• Gospelkoncert 26. august -Niels Jørgensen har check på arrangementet. 
• Frivilligaften 6. november – udsættes til næste møde 
• Juletræ 2. december – udsættes til næste møde 



• Julefrokost med KLF66 – udsættes til næste møde 
 
KALENDER/ÅRSHJUL: 
 

• Birthe Eisum- blokerer kalenderen så snart vi har fastsat datoer for arrangementer – frem til 
og med 2021. 

AKTIVITETSUDVALGET: 
 
Datoer for næste møde 
 

• Næste møde udsættes til 8. oktober pga møde i aktivitetsudvalget d. 10. september – referat 
fra mødet udsendes og behandles på næste bestyrelsesmøde. 

• Et bud på næste bestyrelsesmøde kunne være mandag d. 29. oktober – en uge før 
frivilligaften? 

 
 
 
 
Referent 
 

17. august 2018 
Karin Lynggaard 


