Formandens beretning

GF, 2017

o Birthe: velkomst: hele 2016 har været et travlt år for hele bestyrelsen!
§ arrangementer: dels pga et øget aktivitetsniveau i huset
§ udlejning: dels arbejder vi fortløbende på at etablere mere fleksible
lejevilkår for Klitmøllers lokale foreninger
§ mødeaktivitet:
• med byens foreninger ang udvidet samarbejde (Friends of Cold
Hawaii/de Frie Pensionister (januar/februar) + Lystfiskerne,
NASA, osv, i marts: vi taler om hvordan vi være til gensidig gavn
• nabohøring om støjgener (stor tilfredshed med vores tiltag)
• Redningshusets Venner: december, flot samarbejde/stor tak!
o Birthe: skruet op for kommunikationen:
§ ny opslagstavle på huset
§ hjemmesiden (mere dynamisk): referater offentliggjort, håndbog for
lejere, aktiviteter/årshjul/ ”levende” link til facebook
§ facebook: ganske megen aktivitet, begivenheder osv
§ 2017 folderen tidligere ude
o Birthe: (faste) arrangementer i 2016/17:
§ Sct Hans & Sommer Jazz med Harlem Ramblers
§ Fiskeauktion (2017: 25 kr for maden)
§ Gospel Koncert (2016: korets 30 års jubilæum + Simon Kvamm)
§ Julebanko (flere unge og lokale! – flotte præmier/TAK til sponsorer!!!)
o Karin: nye tiltag (aktivitetsudvalg):
§ Suppeklub (vinterhalvåret): en kæmpe success, fortsætter i 2017!
§ Mølbohistorier: stor interesse, både for processen (samværet) og
resultatet (2 gode film) à vises d. 21. marts -- afsluttes til foråret?
§ Steffen Brandt koncerten: også vellykket
§ Kommunalvalget: vælgermøde 24. oktober
o Nils: vedligeholdelse af bygningen: (stor TAK til de frivillige!!!)
§ hvad har vi lavet i 2016:
• indgangsdør(e) repareret/dørpumper/lyssensor
• døre malet indvendig
• hylder på loftet + oprydning
• opvaskemaskine hovedeftersyn
• hængsler smurt overalt
• arbejdsweekend for 14 dage siden:
o hovedrengøring i køkkenet, malet + nye komfurer
o hovedrengøring af toiletterne + nye skilte på dørene
o bagvæg i salen og væg i vestibulen repareret
o branddør sikret med glasdims

o
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hylder sat op i køkkenet (mikroovn, mm)
nøgleboks sat op
eftersyn af borde/stole
gardin syet op
opslag sat i rammer
flagstang fikset efter stormen
oprydning i depotet, service talt op og gennemgået

o Anne Mette: hvad laver sådan en bestyrelse?
§ organiserer og udfører vedligeholdelse (+hjælp fra frivillige)
• fremgår tydeligt af Nils’ rapport
§ arrangerer og medvirker til aktiviteter
§ har ansvaret for udlejningen og den øvrige økonomi
§ holder møder – har det sjovt!
o Niels (næstformand): redegørelse for bestyrelsens sammensætning
§ ny bestyrelse i fra 1. november (3 gik ud): kort info
§ afklaring: hvem er på valg?

