Tebstrup Forsamlingshus
Referat, bestyrelsesmøde 2017.08.15 hos
Iben
Deltagere: Frank, Finn, Yvonne, Lone, Anne (suppl)
Afbud: Birgitte og Dorthe
Referent: Iben

Dagsorden
1. Siden sidst
a. Underskrift af referater
tjek
b. Forsamlingshuset
- Grill og fredagsbar: En lille succes. Ca. 25 spisende gæster. 15 mere ankom og
holdt baren åben til kl. 01
- Hovedrengøring: En succes trods det korte varsel. Vi nåede rigtig meget,
oprydning, rengøring og maling og det var hyggeligt. Dejligt at John ville stille folk
til rådighed til at trimme bevoksningen rundt om parkeringspladsen og at Poul
Aagaard allerede havde luget ukrudt langs huset inden vi andre mødte ind.
- Underværker: Vi fik ca. 280 stemmer. Mange konkurrenter, men vi har da lov at
håbe på at Real Dania vil hjælpe os økonomisk med en fremtidig renovering.
c. Borgerforeningen og energigruppen
Der er indkaldt til møder. Se nedenfor.
2. Økonomi og vedligeholdelse/reparationer
a. Hvordan står det til generelt?
Ca. 17.000 på kontoen. Lone tør ikke afdrage det sidste til John førend vi har styr på de
presserende reparationer.
b. Udlejning og medlemskaber
Martin har foreslået at de lejer huset til en fast pris til deres lørdagsturneringer i stedet for
den evindelige udspecificering. Det er der enighed om at de skal have lov til. Snak om
betaling for onsdage og kvaliteten af rengøringen. Der forbruges jo foruden strøm også
vand, opvaskemiddel osv.
c. Renovering?
Vi håber, men der er ikke noget nyt endnu.
d. Indkøb af service – vi mangler vandkarafler, er der penge til det?
Vi skal som udgangspunkt ikke ud og købe. Finn mener, at han og Birgitte har rigelige
mængder på lager, som de godt kan donere.

e. Reparation af loftsarmatur i køkken, scenelys og OPVASKEMASKINEN er HASTESAGER!
Finn og Frank kigger på armatur og lys. Iben finder ud af om det er Kemp og Lauritzen der
skal kontaktes vedr. opvaskemaskinen og gør det så i givet fald.
3. Arrangementer.
a. Møde med Allan, Vinni, Viggo, skolen m.fl. 21/8 VIGTIGT!
Kun Finn kan desværre deltage på dagen. Han melder selv tilbage til Allan om at han
deltager. Det omhandler bl.a. søgning af midler i Landdistriktspuljen inden 1/9.
b. Møde med kommunen m.fl. som opfølgning på pkt. 3a. 23/8 kl. 16 VIGTIGT!
Finn og Iben deltager.
c. Børnearrangement i 31. august + fællesspisning
Klub og sfo lukker og alle børn følges til forsamlingshuset. Kun 2 voksne og 2 børn er
foreløbig tilmeldt fællesspisningen. Anne kan ikke være der om aftenen, men vi kan nok
godt selv finde ud af at varme resterne i fryseren og lave noget salat. Yvonne og Iben er
med fra start. Yvonne kontakter skolen mhp på at de genudsender invitation på intra, nu
når skolen er startet.
d. Fredagsbar 15. september.
Finn tager den alene
e. Johnny Cash 19. september. Hjælp søges til billetter, plakater, ansøgning om tilskud…
Iben sender filer til Yvonne til tryk. Vi må finde ud af, hvordan vi kan få det op i A3.
Finn spørger Allan om opslag på lystavlen.
Iben skal generelt huske at sende arrangementsliste til Allan, så de kan komme på den lille
skærm i vindfanget.
Iben kontakter Ugebladet mhp annoncering og prøver så vidt muligt at få udfyldt ansøgning
om tilskud/underskudsdækning. Det er gratis at få artikel i, men ingen har tid til at skrive
den. Iben kan måske sakse lidt fra det tilsendte pressemateriale.
f.

Slåbrock Band 27. oktober (Lars’ arrangement, der blev aflyst i maj)
Rideren er ankommet i indbakken. Standard og ikke noget vi kan honorere. Mail
videresendt til Lars med besked om at han selv skal kontakte Martin om oprydning og selv
skal finde ud af at arrangere folk (inkl. mindst et bestyrelsesmedlem), trykke billetter,
ophænge plakater, kontakte Karina om salg af billetter via hjemmesiden osv.

g. LIF James Rasmussen – Four Jacks 11. November
Der er stadig ikke go for at vi kan annoncere koncerten. Det kommer formentlig snart.
Bortset fra FB er al promotion forberedt af LIF. Flæskesteg med hele svineriet og en eller
anden dessert. Anne laver maden. Holder udkig efter billige stege hos Allan. Finn, Frank,
Iben hjælper til plus alle vi kan skaffe via hjælperlisten eller mund til mund.
h. JULEFROKOST 2. december. Stadig ingen tilmeldinger. Sidste charmeoffensiv inden
aflysning?
Horndrup Smedeværksted vil gerne, men gider ikke, hvis de skal være alene. Vi enes om at
gøre et sidste forsøg og spammer alle vi kan komme i tanker om, herunder RTI, Tåning og

Hylke Forsamlingshuse. Det kunne jo også være reunion for skoleklasser 20-30 år derpå.
Gerne fra EB-skolen.
Såfremt det lykkes at finde gæster skal vi have skaffet en del medhjælpere.
4. Eventuelt
-

-

-

Iben skal huske at sende mail til Allan om arrangementer.
Vi skal have lavet en rengøringsplan over, hvad vi forventer der skal gøres
hvornår. Hvis Martin ikke ønsker at beholde tjansen overtager Finn og Birgitte
gerne. Finn og Iben kigger på planen. Der kan også indgå indkaldelse til
hovedrengøring eller specifikke opgaver hvert kvartal eller hvert halve år.
Formanden har glemt at booke huset til Portvinssmagning 3/11. Lone og Anne
står for arrangementet. De sørger for at der er ryddet og rengjort inden
Pokerklubben skal stille op til Deep Stack Turnering, der starter næste dag kl.
14
Formanden har ligeledes glemt at notere i kalenderen, at der er nytårskur for
Bestyrelsen og påhæng den 6/1. Huset er nu reserveret.

5. Næste møde
Allerede tirsdag den 5/9 kl. 19.30. Hos Iben eller et andet sted.

