
Referat 
Bestyrelsesmøde Æ’ Redningshus, 14. december 2021 – 09.00 – 11.00 

Afbud : Linda Vognstrup, Henrik Fønns 

Mødt: Birthe Eisum, Lars Christiansen, Lene Landbo, Henning Juel Nielsen, Niels Jørgensen, 

Kristine Qvistgaard, Karin Lynggaard 

 

- Referat fra bestyrelsesmøde 1. november 2021, blev godkendt og underskrevet 

Siden sidst: 

- Nye opslagstavler – forslag blev drøftet, og det blev besluttet, at Birthe undersøger 

muligheden for anvendelse af elektroniske opslagstavler der kan styres fra hjemme-PC 

- Låse på skabe i Redningshuset- Niels tager kontakt til Linda vedrørende de nuværende, de er 

tilsyneladende for spinkle 

- Malerarbejde – maling af mellemgang m.m. aftales af Niels på arbejdsdagen 

- Førstehjælpskursus – afholdes af Preben Holler i KLF’s klublokaler – og er åben for alle – evt. 

kan Preben Holler kontaktes for tidspunkt. 

Evaluering: 

- Halloween – vi har modtaget takkemail fra Nystrup Camping -udgiften til drikkevarer blev kr. 

690,- 

- Vælgermøde afholdt den 4. nov. – forløb godt med fint fremmøde 

- Trafik workshop – Linda og Kristine deltog – Henning var der også – det blev beskrevet som et 

godt møde med megen information og drøftelse – drøftelserne indgår i den færdige 

udviklingsplan for Klitmøller 

- Frivilligaften var planlagt til 11. november, der var 20 tilmeldte – men måtte desværre aflyses 

p.g.a. corona – vi forsøger med 2. februar – indbydelse udsendes sammen med julekort til alle 

frivillige – Birthe og Karin er ansvarlige 

- Arrangement for byens børn betalt af Sparekassen Thy – det var et rigtig godt arrangement, på 

grund af afbud i sidste øjeblik er der meget mad til overs – det står i fryseren hos KLF og kan 

bruges til barnemad, næste musikarrangement…eller ?? 

- Juletræsoptog arrangeret af byens foreninger – der mødte usædvanlig mange op – nok ca 200 

– så det var et flot optog gennem byen 

- Medlemstallet er p.t. 422 medlemmer mod 415 sidste år på samme tid – heraf 64 nye 

medlemskaber i 2021 – og deraf mindst 160 dobbelte medlemskaber – det vil sige 582 

medlemmer i alt. 

Kassereren: 



- Lars laver oversigt over den samlede omsætning gennem årene – dette fremlægges ved 

generalforsamlingen i februar måned. Der er lavet aftale med revisionsfirmaet om den 

endelige udfærdigelse af regnskabet – så alt er på skinner ! 

Planlægning: 

- Det blev besluttet at vi ikke laver trykt program for 2022. 

- Alle bedes nøje gennemgå Håndbog for lejere, checklister for lejere og for de der skal checke 

huset efter brug. Dette så vi er sikre på, at de er korrekte inden frivilligaften – Alle bedes give 

besked til Birthe når de har checket diverse lister !!!!!!!!!  

- Frivillig aften den 2. februar, Birthe og Karin laver program for afvikling af aftenen 

- Juleudstilling – Lene og Birthe Andersen har lavet flot udstilling og afvikler konkurrence – 

udstilling og det store juletræ fjernes igen 3. januar 2022. 

- Vinterseminar: 13. januar 2022 kl. 17.00 – Karin og Birthe laver program – der vil blive fokus 

på bestyrelsesarbejdet – Kristine og Lene sørger for maden. 

- Arrangement for byens børn – Næste arrangement bliver 11. februar Lene er ansvarlig – det 

bliver igen med Musik Jørgen. 

- Nytårskur sammen med KLF – er foreløbig fastsat til 28. januar – der tages endelig stilling på 

januarmødet da alt er coronausikkert. 

- Arbejdsdag – den 24. marts – arbejdsopgaver er ved, at tage form – udsendes senere 

- Koncerter: 28. april 2022 – Dr. Jango -23. sept. De 3 kongelige sopraner Kristine er ansvarlig 

Turnuskalendere udsendes snarest -Henning fritages indtil 1. marts da han har travlt med 

husarbejde. 

Dato for næste møde er 13. januar kl. 17.00 

 

Evt.: Karin skaffer brochurer om nye borde, Niels fikser lampen i foyeren og anskaffer en ny 

postkasse. 

 

Ref.  

Karin Lynggaard 

14. december 2021 


