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Bestyrelsen: Henning Vognstrup, Niels Jørgensen, Birthe Eisum, Linda Vognstrup, Henrik Fønns, 
Kristine Qvistgaard, Karin Lynggaard, Lene Landbo, Henning Juul Nielsen

Bestyrelsesmødet i november afvikles virtuelt på grund af Covid – 19 situationen. Afviklingen sker 
på den måde, at formanden (Birthe Eisum) sender en enkelt dagsordenspunkt ud til kommentering i 
bestyrelsen og alle medlemmer har derefter frist til, at komme med bemærkninger, kommentarer, 
hvorefter referatet skrives.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 21. oktober 2020 – referatet blev godkendt.
2. Siden sidst : Der er flertal i bestyrelsen for, at Tommys Miniservice nedlægger fliser øst og 

nord for huset og udbedrer de småskader der er på flisebelægningen foran huset. Niels 
Jørgensen har kontakten til firmaet, arbejdet udføres snarest når der er vejr til det. 

 Maling af tilbygningen : Der er svar fra Jens Mølgaard om, at arbejdet udsættes til foråret på 
grund af vejret.
Ventilationsanlæg i salen – Henning har kontakt til Jens Mølgaard – Thisted Kommune, og 
har fået følgende svar :
” Jeg arbejder videre med løsning 2.
Angående taghætter så er de lyddæmpede så de larmer ikke.
Hætterne er nok noget af det mest neutrale vi kan finde.
Jeg ser dem flere steder og jeg syntes faktisk de en pæne nok når de sidder der.”

Leje af Perron: Niels Jørgensen har pillet hylder m.m. ned, Erik har kørt skidtet væk, så nu 
mangler alusliske, den er bestilt.
Karins anmodning om, at alle ”holder øje” med huset nu hvor det ikke benyttes så meget 
blev taget til efterretning. 

3. Nyt fra kassereren – ikke noget til referatet fra kassereren.
4. Planlægning: Lene og Linda sørger for julehilsen – der er købt ind. Lene kører ud med 

”poserne” og stiller dem ved dørene
November seminar udsættes til 2021 – hvor der forhåbentlig er bedring i coronasituationen. 

I forhold til indhold, kan der udarbejdes cases på det tidspunkt.
Julepyntning i mellemgangen Lene og Karin sørger for det, vi afventer om der er udlejning 
først i december. Forhåbentlig kan vi pynte inden første weekend i advent.

     5. Generalforsamling : et par ting kan allerede nu forberedes, Henning Vognstrup, Niels 
Jørgensen. Linda Vognstrup og Karin Lynggard, er på valg.  Henning Vognstrup ønsker ikke 
genvalg, Niels Jørgensen stiller op til genvalg, Linda Vognstrup stiller op til genvalg, Karin 
Lynggaard stiller op til genvalg.  Birthe laver en foreløbig skrabet udgave af dagsordenen 
som forberedelse.

     6.    Årsprogram, der er enighed om, at det ikke giver mening at trykke årsprogram i disse 
corona-tider.

Referent Karin Lynggaard
8. november 2020


