Referat fra bestyrelsesmøde
Foreningen Æ Redningshus d. 13-04-2021 kl. 19.00
Mødt: Henrik Fønns, Kristine Quistgaard, Karin Lynggaard, Linda Vognstrup, Lars Christiansen, Henning Juul
Jensen, Niels Jørgensen, Lene Landbo. Afbud fra Birthe Eisum.
UNDERSKRIFT: Referatet af bestyrelsesmøde d. 18-03-2021 blev underskrevet.

SIDEN SIDST:
•
•

Opsætning af nyt ventilationssystem er påbegyndt. Desuden er beskadiget tagrenderør blevet
repareret.
Perron er pt udlånt til NASA til midlertidig opbevaring (april måned). Perron skal males d. 24-04-2021 kl.
08.00. I den forbindelse vil pedelteamet (Henrik, Niels og Henning) mødes ved Redningshuset lørdag d.
17-04-2021 kl. 14.00 for at højtryksrense både Perron og Redningshusets hvide bygning
(køkken/toilet), så begge dele er klar til maling d. 24-04-2021.
Vedr. Perron blev det aftalt, at alle skal tænke over til hvad og hvordan Perron bedst kan udnyttes.

•

BWT check og udskiftning sat til 24-04 er udsat, da der ikke har været noget forbrug.

EVALUERINGER:
•
•

•

Den reviderede teamstruktur blev godkendt.
Der var forårsoprydning i og omkring Redningshuset mandag d. 22-03-2021. Det gik fint. Skal
selvfølgelig gentages med jævne mellemrum afhængig af vejr og vind, samt aktiviteter i og omkring
huset.
Indtægt i forbindelse af salget af de to publikationer er pt ca. 1000,- kr.

PLANLÆGNING:
•
•

•

Vedr. genåbning og forsamlingsforbud afventer vi igangværende/kommende forhandlinger.
Vedr. koncerter er der pt kun èn forhåndsaftale på plads. Det er Sommerjazz 18-07-2021 kl. 14.00. Det
er med Four Jazz. Desuden er der planlagt to Fiskeauktioner. Alt sammen selvfølgelig hvis Corona
tillader det.
Vedr. den årlige arbejdsweekend som normalt afholdes i Foråret med alle fra frivilliglisten, bliver det i
år bestyrelsesmedlemmer der klarer opgaverne. Måske med lidt hjælp udefra til enkelte opgaver. Og
meget arbejde er jo allerede i gang.

TURNUSKALENDEREN:
•

Foreløbig plan for maj måned blev udleveret og accepteret.

•

Vi venter med at sætte en dato for rengøring før udlejning, indtil ventilationsarbejdet er afsluttet.

EVT.:
•
•

Pedelteamet udarbejder en vedligeholdelses plan for vinduer i køkken/toiletbygningen. Ligeledes
maling af indvendigt træværk ved vinduespartier, døre og loft.
Der skal afholdes snarest muligt afholdes møde i Aktivitetsudvalget.

NÆSTE MØDE: Tirsdag d. 11-05-2021 kl. 19.00

Referent, Lene Landbo

