
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 26. 01. 2011 

 

 

Ad. 1. Dagsorden godkendt.  

 

Ad. 2. Godkendt to referater fra sidste to møder 

Referaterne godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 3. Indvielse af fælleshus.  

 

Ad. 4.Indvielse af huset.  

 

Der er en del praktiske gøremål i forbindelse med indvielse af fælleshuset 

- Opdækning fra kl. 08.30 søndag – det skal gå tjep denne dag. 

 

Program:  Workshop starter kl. 10, velkomst ved Paw (kort) der overdrager ordet til Ove Dalsgaard 

og videre til Lise Nørholm der forklarer om processen. Slutter igen af med Paw der informerer om 

brød og pålæg, drikkevarer etc.der køres ned under shoppen. 

 

-Kagemand og  brød er bestilt ved den næsten lokale bager… 

Resten listet op nedenfor er ordret hos Superfest: 

 

10 pk. kaffe a 500 gr.  

4 pk TE 

6 ks. Øl (4 classic og 2 carlsberg) 

25 sodavand mv.  

 

10 x stor Stryns grovhakket leverpostej 

20 pk skiveost 

10 spegepølser  

5 store glas syltetøj fra den gamle fabrik  

10 pk. skinke/hamburgerryg 

10 pk. kærgården 

 

60 stykker blandet frugt 

40 Flag 

5 pakker balloner 

50 fyrfadslys 

200 servietter 

200 Engangsglas - klare 

10-12 ruller toiletpapir 

3 x flydende håndsæbe 

10 karklude (dem i forskellige farver) 

6 standard kokke viskestykker 

4 håndklæder af en eller afden type i har (alternativt flere kokkeviskestykker) 

2 ruller sorte affaldssække 

 

 



Ad. 4. Snerydning. 

NSJ kontrakt tegnet d.d. - al begyndelse er svær, der følges op og forventes et mindre afslag i 

fakturagrundlaget for januar måned 11. Finn tager kontakt. 

 

Ad. 5. Kunst i fælleshuse. 

Kunstophængningen giver udfordringer i forhold til lydanlæggets ledninger, vi gennemfører 

standardlydanlægget der leveredes med huset først og tager stilling til ledninger og priser senere.  

 

Problematik omkring kunstudvalgets beføjelser og rammer har skabt lidt bøvl. Rammerne har været  

uklare under arbejdet, da tidligere udvalgsarbejde er foregået hvor der ingen bestyrelse har været, 

dvs. meget vide rammer.  

Det er en læring at de fremtidige udvalg fra start skal have mere klare rammer for arbejde i 

projekter / opgaver, og at bestyrelsen har stor indflydelse på processen skal gøres udvalgene klart . 

Kunstudvalget skal have ros for at der i sin tid blev disponeret penge til kunst inde i huset. 

 

Ad. 6. Fælleshus betalinger. 

Bl.a. for bestyrelsesbrug og udvalg der fungerer i foreningsregi.  

Det besluttedes at gennemføre en samlet betaling for bestyrelsens og udvalgs 10-12 årlige 

mødeaktiviteter samt 4 fællesarrangementer i foreningsregi, herunder også årets generalforsamling. 

Beløbet er fastsat til afregning med 4000 kr. for 2011 der gøres som én overførsel. 

 

Ad. 7. Eventuelt: 

Finn går ind i fælleshusudvalget, nu Jens er fraflyttet foreningen. 

 

Slut 21.45, referent Søren. 


