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Referat af bestyrelsesmøde i Æ’ Redningshus torsdag d. 16. juni kl. 10 

 

Til stede: Karin, Kristine, Jens, Lars, Birthe, Niels, Tine 

Afbud: Linda, Henrik 

 

1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

2. Orientering om 
affaldssituationen. Aftalt møde 
med Birgitte Ejsing, Thisted 
Kommune, herunder mail-
korrespondance: 
 
--  
Efter aftale telefonisk med en 

medarbejder i Æ’ Redningshus skriver 
jeg lige mine bemærkninger i denne 
mail. 
  
Lige nu står Æ’ Redningshus på en liste 
over kommunale enheder, da jeg er i 

tvivl om, hvor jeg skal kategorisere jer. 
Dette forventer jeg snarest bliver 
afklaret. 
  
Hvis I betragtes som en kommunal 
enhed, så vil vi kunne afhente 
affaldstyperne i den nye affaldsordning 
hos jer, uanset, hvor meget affald I 

måtte have. 
  
Men hvis I ikke betragtes som en 
kommunal enhed, så skal I betragtes 
som en virksomhed. Og så gælder der 
nogle andre regler. 
Det vigtigste er, at hvis I har mere 
affald end en husstand, så må vi ikke 
hente jeres affald. Så skal I entrere det 

privat. Der må vi ikke være 
konkurrenceforvridende. 
Men I skal stadig sortere i de 9 
affaldstyper inden årets udgang. 
  
Jeg vender tilbage, lige så snart jeg har 
en afklaring på dette. 
  
Venlig hilsen 

Anne Marie Outzen 
  

 

D. 22.6. kl. 14.30 holdes møde med Birgitte Ejsing i 
Redningshuset, Karin, Jens, Lars og evt. Niels 
deltager. Gennemgang af huset. 
 
Mht affaldssortering, her afventer vi en afklaring fra 
team affald – Thisted Kommune 



3. Orientering fra: 
 
Turnusholdet v/ Karin & Birthe 
Køkkenholdet v/ Linda & Tine 
Pedelholdet v/ Niels & Jens 
Eventholdet v/ Kristine 

Turnusholdene er oppe at køre, Birthe samler op på 
næste møde. Der skal ikke meldes tilbage efter hver 
gennemgang. Birthe taler med rengøringen, der kan 
melde ind hvis der skulle opstå problemer. 
 
Køkkenholdene er delt op i to teams, der står for 
optælling af service mm. Der optælles hvert kvartal.  
Linda og Tine sørger for supplering, hvis optællingen 
viser udsving. 
 
Pedelholdene, der er lavet et skema, så man som frivillig 
har fjorten dage ad gangen, hvor man tjekker hus og 
omgivelser. Der laves nyt skema i august. Jens tager 
kontakt til to frivillige, der gerne vil stå for maling. 
 
Eventholdene, De tre sopraner har aflyst deres planlagte 
koncert i september. ”Four jazz” fra Skive kunne være et 
bud på et andet arrangement den aften, Kristine tager 
kontakt til dem. 
D. 20. september er der arrangeret forfatterforedrag med 
Lone Theils i samarbejde med Kulturrummet. Vi lægger 
lokaler til, Kulturrummet står for afviklingen af 
arrangementet. 
Der arbejdes på en juleteaterforestilling for børn en 
hverdag i december. 
Etablering af filmforevisning, der er taget kontakt til 
Danske Filmklubber, vi afventer om der bliver fysisk 
mulighed for at vise film (se under pkt. 5) 
 

 

4. Møde med Klitmøller Kultur – 
(Karin, Kristine & Tine) 
Redningshuset indkalder til 
mødet 
 

Der afholdes møde med Kultur i Klitmøller efter 
sommerferien 

5. Status på evt. indkøb af lærred 
og projektor 
 

Jens har talt med et firma vedrørende lærred og 
projektor, der vil være en forudsætning for 
filmvisning. Lars og Jens arbejder videre med det 
professionelle tilbud, og undersøger endvidere om 
der vil kunne laves en mindre kostbar løsning. Kan 
det gøres uden at ødelægge husets æstetik, er også 
et spørgsmål. 
 

6. Opsamling på Sankt Hans og 
Fiskeauktion, bemanding fra 
bestyrelsen mm 
 

Sankt Hans – arbejdsopgaverne er fordelt, der 
samles op d. 22.6 om formiddagen, hvor vejret vil 
afgøre hvor stort arrangementet må formodes at 
blive. Tine sørger for en oversigt over aftenens 
program til Karin / Erik, der byder velkommen. 
Lars står for vekselpenge og regnskab. Jens 
afprøver højtaler-teknikken.  



 
Fiskeauktion, søndag d. 24. juli kl. 11. Samme 
koncept som sidste år. Auktionen afholdes, hvis 
vejret tillader det udenfor, og folk kan spise inde i 
kassehuset. De involverede bliver orienteret om 
arbejdsopgaver mm. Bespisningen bliver 
fiskeburgere. 
 
 

7.  Orientering om økonomien 
 v/ Lars 
 

Lars orienterede om økonomien, det ser fornuftigt 
ud, der har været en stor investering i første halvår, i 
forbindelse med udskiftning af opvaskemaskinen. 
Større investeringer afventer årets resultat, og 
skubbes som det ser ud nu, til 2023.  
Drifts- og brugsaftalen for ”Æ Redningshus” med 
kommunen blev delt rundt. 
 

8.  Eventuelt 
 

Nøgleskema er opdateret, og blev underskrevet af 
mødedeltagerne 
Opslagstavle udenfor afventer evt. tiltag fra De Frie 
pensionister 
 

9. Næste møde  
 

Næste møde bliver mandag d. 8. august kl. 9.00! 

 

 

 

 


