
 
Referat bestyrelsesmøde 

onsdag den 14. august kl. 19.00 – 21.00 
Mødt: Birthe Eisum, Niels Jørgensen, Linda Vognstrup, Ulla Frost, Henrik Førby, Henrik Fønns, 
Karin Lynggaard, Kristine Qvistgaard 
Afbud: Henning Vognstrup 
 
Underskrift : 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. juli 2019 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer. 
 
Siden sidst:  
Lydisolering og lys i loftet : Niels Jørgensen der har været ansvarlig for projektet kontakter 
tømrerfirmaet og melder, at arbejdet er godkendt. Niels Jørgensen sørger for, at inddækningen ved 
loftslemmen bliver malet i samme farve som stolper m.m.. 
 
Affaldsstation: Der er stor tilfredshed med arbejdet – det betragtes som afsluttes, vi afventer og ser 
om det bliver nødvendigt med skiltning m.h.t., at der ikke må henstilles flasker, hvis det bliver et 
problem sørger Karin for skilt til stakittet. Sagen afsluttes hermed. 
 
Køkken/depot : der er taget fotos af den nye indretning til håndbogen -sagen afsluttes hermed.  
 
Scene : (Niels, Ole og Henning) der er aftale med KLF66 og aftale med Håndværkerskolen i 
Thisted, afventer hvornår skolen får tid til, at lave elementerne. 
 
Udvendig maling af dør og rygeområde : Niels Jørgensen overtager sagen og kontakter evt. 
Hans Kragh. 
 
Udvendig vedligeholdelse: Henning rykker Thisted Kommune for et møde, der er formuleret en 
dagsorden -på mødet deltager Birthe, Henning og Henrik Førby – der var stor enighed om, at det 
er mest fornuftigt, at prioritere fugning af hele Redningshuset frem for eventuel udskiftning af 
flisebelægning mod syd og andre mindre ting. 
 
Folder -betaling fra Bornerups fonden: Birthe og Karin kontakter Ove Holler der har skrevet en 
del materiale – vi foreslår, at der evt. laves en mindre udgave der kan anvendes som folder. 
 
Hjemmesiden: Birthe har møde med Sjoerd om den nye hjemmeside – vi glæder os til at se 
resultatet. 
 
Ventilation i salen: Henning har bedt Per Bach om tilbud – Henrik Førby taler med Per Bach og 
beder ham samtidig om, at kikke på lyset på det øverste loft. 
 
Nøgleboks: Håndbogen er ajourført med tekst  
 
Møder/administration: Birthe og Karin holder hånd i hanke med diverse forespørgsler. Der har 
været en forespørgsel om annoncering på Redningshuset hjemmeside – bestyrelsen  stemte 
enstemmigt nej. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Evalueringer: 
 
Sommerjazz -arrangementet forløb godt – aktivitetsudvalget overvejer fremtidigt koncept 
da ”husorkesteret” jo er stoppet. 
Sct. Hans – Fønns der var ansvarlig fra Redningshuset tager gerne tjansen igen i 2020 – det hele 
forløb godt – i 2020 er KLF66 ansvarlig for båltaler – der er allerede en interesseret taler på banen-  
er videregivet til KLF66. 
De 2 fiskeauktioner –  Forløb godt med mange besøgende – det er et stort arbejde – men giver godt 
overskud til de to foreninger og styrker samarbejdet – måske rykkes datoerne lidt frem i sæsonen – 
der afholdes evalueringsmøde. 
 
Kassereren: På grund af afbud fra Henning udsættes punktet til næste møde. 
 
Planlægning: 
 
Gospelkoncert søndag den 25. august: Henning og Niels er ansvarlige, da Niels er forhindret 
kontakter han Henning for det videre -det bliver sidste gang arrangementet finder sted iflg. Aftale 
med Rie Vangsgaard. 
 
Allan Olsen koncert den 12. sept. Kristine er tovholder – der er styr på det hele. 
 
Halloween i oktober – Karin sørger for aftale med Campingpladsen omkring betaling for 
sodavand m.m. 
 
”Den hemmelige begivenhed” Kristine er tovholder. 
 
Juletræsfest1. december – Karin og Kristine er tovholdere – indkalder senere de andre foreninger 
tilplanlægningsmøde. 
 
Forårskoncert den 20. eller 21. marts 2020 – ok – samarbejde med Spillestedet Thy-tovholder 
findes senere. 
Nytårskur – Kristine skriver til KLF66 og foreslår den 18. januar 2020, Ulla og Kristine er 
tovholdere fra Redningshuset. 
 
Det årlige bestyrelsesseminar hvor vi ”kun” har eet punkt på dagsordenen -Birthe og Karin laver 
udkast. 
 
Klubaktiviteter: 
 
Birthe har sat alle aktiviteter i årshjul og kalender – og det er ikke så lidt. 
Der har været møde vedr. Livestream med henblik på atr øge deltagerantallet. 
 
Turnuskalendere: 
September og oktober er på plads – bliver nogen forhindret byttes indbyrdes. 
 
Evt........... 
Næste møde : 10. oktober kl. 19.00 
 
Ref. Karin Lynggaard – 16. august 2019 


