
Referat Bestyrelsesmøde Æ Redningshus
21. oktober 2020 kl. 09.30 – 11.30

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

1. Referat fra møde den 13. august blev underskrevet og godkendt
2. Siden sidst : Fliser : Det blev besluttet, at Niels Jørgensen tager kontakt til Tonnys 

Minigraver og får dem til, at udføre arbejdet, Niels tager beslutninger m.h.t. indkøb af flere 
nye fliser m.m..

3. Kontakt til Thisted Kommune Jens Mølgaard, Henning Vognstrup skriver til TK om de 
ting der tidligere har været kontakt om, det vil sige : Ventilationsanlæg, maling af tilbygning 
og hvor står sagen med hensyn til omforandring af indgangspartiet, vi blev tidligere på året 
bevilget 300.000,- ?? Der er meget få udlejninger så tidspunktet for arbejderne vil være 
rigtig godt.

4. Udskiftning af udendørslamper afventer
5. Ibrugtagning af det lejede redskabshus Perron – vi skal have huset taget i brug Niels J. 

og Kristine er ansvarlige.
6. Låse på skabe (klubskabe og skab med lys/servietter) fungerer ikke Henning tager sig af 

det.
7. Evaluering af udlejningssituationen p.g.a. corona – der har pr. 21. oktober 2020 været 43 

aflysninger ( 20 refusioner, 10 har ændret datoer, 2 kreditnotaer og 11 aflysninger af gratis 
lejemål)

8. Nyt fra kassereren : økonomien ser stadig fornuftig ud - -
9. Der var enighed om, at der sendes en hilsen til alle på frivilliglisten, fremadrettede møder i 

aktivitetsudvalget ( 12. november og seminar 23. november vurderes ud fra den aktuelle 
coronasituation)- emnet til novemberseminaret vil være drøftelse af udlejning til kommerciel 
formål – hvor går grænsen ?? Henning, Birthe og Karin udarbejder cases.

10. Generalforsamling 26. februar 2021 – Birthe og Niels er ansvarlige, vi håber selvfølgelig 
på normal afvikling, men det må vi tage stilling til når der skal indkaldes!!

11. Evt.: Næste møde ?? seminar 23. november ?

Referent Karin Lynggaard
25. oktober 2020


