Referat bestyrelsesmøde den 10. oktober kl. 19.00 – 21.15
Mødt: Birthe Eisum, Ulla Frost Nielsen, Niels Jørgensen, Henrik Fønns, Henrik Førby
Afbud: Linda Vognstrup, Henning Vognstrup, Kristine Qvistgaard
1.Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. august 2019, blev godkendt og underskrevet
2.Siden sidst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loft og loftsbelysning – sagen er afsluttet, inddækning er færdigmalet
Scenen – afventer produktion på Teknisk skole (Niels, Lars, Ole og Henning)
Slutmaling ude – dør og rygeparti -afventer forår – er for vådt nu (Niels)
Revnede tagsten/træværk -Thisted Kommune har kontakt med håndværkere – i øvrigt har
der været møde med Jens Mølgaard, der fremover er kontaktperson ved teknisk forvaltning.
Folder om Redningshusets historie-afventer Ove Holler
Hjemmesiden -alle var tilfredse med det nye layout
Bedre udluftning i salen – afventer nærmere fra Thisted Kommune
Låsen i udhængsskabet-hvis den ikke kan virke p.g.a. Sand og salt købes der et nyt skab
Håndtag på køleskab -Henrik Førby beder Per Bach om, at skifte håndtaget
Opslag ved affaldsstationen ang. flasker -Karin bestiller piktogram der viser, at der ikke
må henstilles flasker.
Komfurerne har slået sikringer -Per Bach har udskiftet sikringer.

Udlejning:
Der var enighed om, at der fremadrettet ikke må opstilles telte i forbindelse med afholdelse af fester
– Birthe og Karin skriver til fremtidige lejere – også dem der allerede har kontrakt.

Møder:
Birthe og Karin har holdt møde med Jannie Kalør Svendsen, Thisted Kommune vedrørende
klager over støjgener.
• Der arbejdes ihærdigt videre med henblik på forbedringer og der samarbejdes med Thisted
Kommune, klageren er underrettet af Thisted Kommune.
Aktivitetsudvalget har afholdt møde den 9. september, hvor aktiviteter m.m. blev gennemgået.

3.Evalueringer:
•
•
•
•
•
•
•

Gospel koncert – forløb godt -det var sidste koncert af den art i Redningshuset.
Allan Olsen koncert – forløb godt der var stuvende fuldt og god stemning.
Barnemad-er startet- ved første aften var der 21 voksne og 14 børn
Suppeklubben-første aften er afviklet- fuldt hus – der er kokke til hele sæsonen
Læsekreds-første aften er afviklet – forløb godt antal ca. 15
Livestream- første aften er afviklet med stor succes-35 fremmødte
Strikke-cafe-første aften er afviklet med strikke- og snakketøj

4.Kassereren-udsat p.g.a. Afbud fra kassereren

5.Planlægning:
•
•

•
•
•
•

Halloween -Karin har kontakt med Nystrup Camping -Niels, Ulla og Svend Aage meldte sig
som frivillige hjælpere.
Frivillig aften den 13. november -Birthe og Karin er foreløbige tovholdere – har mailet
invitation ud til frivilligkorpset. Service- og pedelteam indsender opgaver til dagsordenen til
Birthe- Niels sørger for drikkevarer – både henter og returnerer, Ulla, Kristine og Linda
Tapas-men mere om det senere.
Kristine har kontakt vedrørende udlejning i uge 47 XXXXXXXX
Juletræsfest den 1. december – Karin og Kristine er tovholdere og indkalder de andre
foreninger til møde.
Nytårskur med KLF66 -Ulla og Niels er tovholdere.
Seminar for bestyrelsen-afholdes den 5. december med start kl. 17.00 og dagsordenen er
gennemgang og evaluering af bestyrelsesarbejdet. – ny invitation med korrekt dato udsendes

6.Turnuskalendere -Birthe sender kalendere ud der er ikke så mange check- der foretages et
lidt større check og gennemgang efter den 10. december.
7.Evt.- intet
8.Næste møde er det ”store møde” den 5. december.
Karin Lynggaard – 11. oktober 2019

