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Bestyrelsesmøde den 12.01.10 
Deltagere: Henrik, Sanne, Boje,  Mona, Jens, Ole, Esther  
1. 
 

Referat godkendt og underskrevet 

2.  Økonomi 
Kassebeholdning kr: 956.50 
Driftskonto kr: 67.357.41 
Alm. Brand kr: 105.00 
Angående sidstnævnte er der iflg. Kassereren en vis usikkerhed i forhold til denne 
bankforbindelse. Der overvejes en anden til april, når lånets bundethed udløber. 
 

3. Stikord og beskrivelse af renoveringsplan i udkast, så vi har noget at ”fodre” 
fageksperter med. Disse fageksperter har vi hver især inden mødet overvejet 
hvem kunne være. 

1. Ideer, ikke prioriterede: 
2. Sal til 30 personer 
3. Nyt tag – hovedhus 
4. Nyt tag – køkken 
5. Køkken – renovering – servicerum 
6. Køkken – inventar 
7. Gasfyr udskiftes – alternativ energi 
8. Gulv i salen – evt gulvvarme 
9. Toiletter – handicaptoiletter 
10. Indgang – garderobe 
11. Isolering 
12. Elinstallationer 
13. Øverste etage – trappe vende ud i gangen 
14. Foldedør til lille sal 
15. Toilet etableres i fyrrum 
16. Renovering ydermur 
17. Udvendig lys/belysning 
18. Ny varmtvandsbeholder 

Ole og Henrik snakker med Ralph vedrørende ovenstående m.h.p. om han vil hjælpe 
med overblik i første omgang. 
Overvejelser vedr ovenstående indskrives i en folder, som husstandsomdeles senest 
d. 16.2. så vi overholder varslet for generalforsamling.  
Tanken er at inddrage sognets folk i beslutningsproces og det praktiske forløb i dette 
udviklings- og renoveringsprojekt. 
Jens  og evt Esther kommer med ideer til pjeceudkast. 
Sanne trykker og vi alle husstandsomdeler. 
 

4. Planlægning af ølsmagning d. 26.2. kl 19.00 
Torben Matthews er bestilt. Det koster140 kr for ølsmagning og 20 kr for en 
sandwich= en billetpris på 160 kr. 
Billetter købes i Alminde Brugs, med en deadline på 2 dage før. 
Bestyrelsesmedlemmer skal også købe billeter, hvis vi ønsker at deltage i 
ølsmagning. 
Der er ikke noget økonomisk overskud i denne aften. 
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Jens hjælper med udkast til billetter 
Sanne laver dem 
Boye ansvarlig for bordopstilling i sildeben 
 

5.  Evt. 
Drøftet hvordan vores forsikringsforhold er i huset.  
Ole vil undersøge hvordan det forholder sig med personskadeforsikring. Skal på 
dagsorden til næste møde. 

Godkendelse 
af  referat: 
Den  

 
____________________________                   _______________________________ 
 
____________________________                   ______________________________ 
 
_____________________________                 _______________________________ 
 
_____________________________                 _______________________________ 

 
 
 


