
Referat bestyrelsesmøde den 13.10.09 
 
Deltagere: Ole, Jens, Anja, Mona, Sanne, Esther 
 
1. 
 

Referat godkendt og underskrevet for de sidste 3 møder. Dato for ølsmagning i 
februar rettet til d. 26.2.10 

2. Økonomi 
Udsat til næste møde, da Henrik ikke var der. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftaler vedr. foredragsaften d. 22.10.  
Honorar til Hanne Risager: kr 4.500, som er dækket af kommunalt tilskud. Derudover 
får foredragsholder 1/3 af billetindtægt samt dækket kørset Tønder T/R 
Hun kommer 18.30. 
Boye og Jens stiller borde op: Cafeopstilling i sildeben. – 6 – 8 ved hvert bord. 
Stearinlys på bordene. 
Sanne sidder ved døren (henter forinden kassen i Brugsen) 
Kagebagning: Anja og Mona 
Salg af øl/vand: Ole 
Kaffe og kage stilles frem med prisskilt og bøtter til penge m.h.p. selvbetjening. 
Esther laver skilte: Kaffe + kage kr 10. Øl kr 15, Vand kr 8. 
Arbejdende bestyrelsesmedlemmer betaler ikke for at høre foredraget. 

3 A  Ekstra punkt vedr. husets el-installationer 
Ralph tilkaldt. Elinstallationer har det ikke godt. Ejeren har ansvar ved huse som 
lejlighedsvis rummer over 50 personer. Installationer gennemgåes hvert 2. år. Se 
yderligere på www.sik.dk (sikkerhedsstyrelsen) 
f. eks kræves der min 2 grupper til lys. Aktuelt for huset skal der opsættes ny 
gruppetavle.  
Ralph vil lave arbejdet for materialepris, beregnet til 15 – 20.000 kr. Anslået 
arbejdstid: 70 timer, - behov for udlejningsfrie weekends.  
Efter drøftelse enighed om, at vi tager imod tilbud fra Ralph. 
Plan: 

1. At vi som bestyrelse laver en ønskeliste på næste møde. 
2. At en ansvarlig  i bestyrelsen udpeges og vedkommende følges med 

Ralph rundt og laver aftaler. 
3. At vi satser på de første par uger i januar, som så friholdes m.h.t. 

udlejning. P t er der ingen udlejning fra d. 9. 12. 
Sanne og Ole snakker med Ralph vedrørende aftale. 
Anja har muligvis en del eludstyr (kabler og andet) liggende til rimelig pris. 
Det vil være godt, hvis der er hjælpere til det ikke el faglige arbejde. 

4. Aftaler vedr. andespil/julebanko 
Andespil d. 3.11 kl 19.  (afbud Esther) 

- Annoncering: ugen før (44)      ugeavis Esther, Stander Boye og Sanne. 
- Opråber: Ole, som har en tydelig og klar stemme.   
- Bordopstilling 2.11 Boye 
- Ænder 24 stk. Ole spørger Egon i Brugsen vedr. tilbud, alternativt har Anja 

ansvar for ænder samt 24 sidegevinster(a`10 – 15 kr) og chokolade til salg 
- Amerikansk lotteri: Ole køber 5 serier a` 200 numre (Også 5 til julebanko) 
(Mona vil godt pakke bundter) , Ole købergevinster til amerikansk lotteri, som 

http://www.sik.dk/


sælges til 15 kr pr bundt og 3 gevinster a` 40 kr pr serie),Ole køber gevinster til 
puljebanko (150-, 75-, 50-) 
- Ole checker vores beholdning af øl og vand og supplerer op til 3ks øl og 1 ks 

vand fra Brugsen (Obs om noget er for gammelt) 
- Kaffe 5,-/kop el. 20,-/kande 
- Øl  20,- 
- Vand  8,- 
- Chokolade  5,-/stk 
- Bankokort 10 kr pr stk, puljebanko 15 kr 
 

Julebanko d. 8.12. 
- Annoncering: ugen før (49)      ugeavis Esther, Stander Boye og Sanne. 
- Opråber: Ole, som har en tydelig og klar stemme.   
- Bordopstilling 7.12 Boye 
- Anja: Kødpakker á kr 50 – 55, 24 stk. 
- Sidegevinster, gevinster amer. Lotteri samt til puljebanko: Esther  

 
 

5.  Juletræ 
Ole snakker med julemanden.  
Henrik snakker med Bent angående vogn og kørsel. 
Juletræ købes på Funvadgård: Boye med hjælp fra Ole. 
Annoncering: A-4 opslag, som Sanne laver. 
Henrik hænger op i Valhalla, Toftebo, Sfo + giver til de 5 dagplejere via Marie. 
Ole  sørger for skolen 
Boye sørger for standeren ved Brugsen 
 
Mona køber ind: 
260 æbleskiver, flormelis, jordbær + solbærsyltetøj, 5 l gløggmix 
Flødekarameller til julemandens uddeling 
Esther: Indhold til 40 slikposer (a` 20 kr), ikke slikkepinde, og gerne lidt ”sundt”. 
+ karameller til julemanden. 
 
Billetpriser: børn 35 kr (dækker 1 slikpose, 3 æbleskiver, 1 sodavand), voksne gratis 
iflg. børn. 
3 æbleskiver kr 5 
Sodavand 10 kr 
Gløgg 5 kr 
Kaffe 5 kr, 1 kande 20 kr 
 
Alle mødes lørdag kl 9.00til klargøring, (afbud Esther). 
Søndag mødes vi kl. 13. 
 

6. Fastsættelse af generalforsamling 
Den 2.3.2010  
Annonceres i lokalavisen, hvor til der også laves et opfordrende skriv. Vi beslutter at 
være værter ved en bid ost og lidt rødvin. 



7. Evt 
- En medborger har tilbudt sin mulige hjælp/forbindelse hvis/når vi får brug for nyt 
gulv. Carlo Madsen, Nyvang 51. 
- Sanne vil søge om kommunalt tilskud til køb af en plæneklipper. 
- Et problem, at Maj britt stadig står i tlf bogen – den gule. Ole Stig dukker op, hvis 
man ”googler” på Viuf Forsamlingshus. 

5. Næste møde 
Tirsdag den 17.11   

1) Godkendelse af referat og dagsorden 
2) Fælles brainstorm/inspiration til ønsker vedr. husets elinstallationsbehov 
3) Næste møde 
4) Evt 

 
Godkendelse 
af  referat: 
Den  

 
____________________________                   _______________________________ 
 
____________________________                   ______________________________ 
 
_____________________________                 _______________________________ 
 
_____________________________                 _______________________________ 
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