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Referat

Dato: 14. sep – akut møde for at finde datoer til TOP.nu
Til stede: Iben, Dorthe, Yvonne
Referent: Iben
Opsummering på aftenens møde hos Yvonne (Yvonne, Carsten, Dorthe og Iben) samt mine overvejelser
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Næste møde 25/10 kl. 19 hos undertegnede? Karina kan ikke onsdag. Jeg ved ikke på stående fod om jeg kan komme
ud af døren tirsdag aften, derfor hos mig.
Børnearrangementet var en succes og SFOen vil gerne være med en anden gang. Ideer modtages med kyshånd. Men
næste gang, hvis der bliver en næste gang, er vi vist nødt til at opkræve betaling på forhånd, hvis ungerne skal bløde
for kage/pølsehorn/whatever... De har jo ingen penge og det fungerer ikke, at de skal vente på at blive hentet. Så kan
forældrene købe kaffe/sodavand/øl/kage/ekstra pølsehorn osv, når de dukker op efter poderne.
Udlejning Ingrid klager HVER ENESTE GANG der er arrangementer i huset. Vi kan ikke forhindre at folk opholder sig
udendørs, og jeg tvivler på at hun kommer langt med at klage over det. Til gengæld er det fair nok, at hun ikke vil have
høj musik fra åbne vinduer. Jeg henstiller ved udlejning til, at folk benytter klimaanlægget i stedet for at åbne vinduer
og døre og at de skruer ned for musikken kl 1), men kan vi gøre andet? Sætte skilte op om at vinduerne ikke må åbnes?
Eller blokere vinduerne (det vil være p...træls ifm almindelig udluftning, men hvis det er eneste løsning)? VI kan ikke
spærre døren til gaden. Den tror jeg ikke brandmyndighederne går med til.
Møbler fra kommunen Vi skulle gerne få svar i denne uge på, om vi arver noget og i givet fald hvad. Yvonne vil prøve
at høre Carsten om han kan hjælpe med at pille ned og hente, hvis vi får noget tildelt.
Såfremt vi får nogle skabe bør vi måske tilbyde Pokerklubben et til deres ting. De havde ubudne gæster i lageret ved
sidste fest. Man kunne dog også overveje at spærre bagscenen af for almindelige lejere, så de ikke holder fest
deromme. Der er alligevel aldrig nogen, som bruger bagdøren (bortset fra at de åbner den og glemmer at låse). Skal de
bruge scenen, må de slæbe gear ind ad døren til gaden ligesom alle andre.
Det ser ud til at vi for en sjælden gangs skyld har hjælp nok på til fællesspisningen på fredag. Happy, happy me :) Der
er foreløbig ikke voldsomt mange gæster tilmeldt, men alene tanken om at rydde op efter Jytte i køkkenet... Jeg tager
baren i stedet, men kan nok godt bruge en hånd ved døren også. Pludselig skal der jo tages stilling til, om folk er
medlemmer eller ikkemedlemmer. OG JA, JEG SKAL NOK HUSKE EN OPDATERET MEDLEMSLISTE :)
Jeg hører meget brok fra børnefamilierne over at vi har rykket det til fredag, da der er DisneySjov og aftenen er helliget
sump med snold foran tossen (Læg mærke til Palles skilt over tilmeldingen i Brugsen - "Vild med dans og Versus
genudsendes lørdag", ggg). Jeg skrev derfor til Copydan og fik fgl svar (og det er i min optik for dyrt! En eventaftale
koster det samme som ½ års abonnement! Hvis vi også kunne vise fodbold ifm bar, kunne det måske gå an, men
med mindre de tyske kanaler sender det, er det vist ikke en mulighed)
§

Copydan Erhvervs offentlig visning er indeholdende følgende tv-kanaler:

◦DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ramasjang, DR Ultra
◦TV 2 Danmark, TV2 News, TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 Fri, samt alle TV 2 regionskanaler
◦Nabolandskanalerne: SVT, TV4 Sverige, NRK, TV2 Norge, Sat1, ZDF, NDR, ARD1, RTL, Arte
Vederlagsbetalingen er for foreningerne med servering 7,54 kr. pr. tomme pr. måned, så prisen er afhængig af hvor stort
jeres tv er (Hvis I ønsker at benytte en projektor, så er den fastsat til 65”)
Så hvis I eksempelvis har et 40” tv, så vil den månedlige betaling være 301,6 kr. pr. måned.
Ovenstående er forudsat at forsamlingshuset administreres som en forening – Hvis dette ikke er tilfældet, så er prisen
15,38 i stedet for 7,54 kr. pr. tomme pr. måned.
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I kan desværre ikke tilegne jer visningsrettigheder for enkeltaftener. Det mindst aftale er gældende 30-dage og
vederlagsbetalingen er 46,13 kr. pr. tomme (kaldet en eventaftale).
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Det koster langt fra gratis (kan du se beløbet på kontoen, Lone?) at få tømt den blå container af Marius Pedersen
(70304040). Og hvad værre er, ser det ud til at nogen synes, at den skal benyttes til deres private affald. Vi fik den tømt
efter oprydningen i foråret og har ikke haft ret mange arrangementer siden. Ikke desto mindre var den fyldt igen. Med
papkasser fra møbler! Hvis vi skal beholde den, skal der lås på. Carsten ser på det.
Alternativt kunne vi regne på, om det bedre kan svare sig at nøjes med container fra Reno Syd, da det jo langt fra er
hver uge vi har større arrangementer i huset. Pt får vi tømt hver 14. dag (onsdage i lige uger, hvis vi husker at stille
containeren op til fortovet), men man kan tilmelde sig ugetømning (mod ekstrabetaling naturligvis) i stedet. Og vi kan
evt ændre beholderstørrelse (pt har vi 660l kan få op til 770l), ændringen i sig selv koster 250 kr., men spørg mig ikke,
om tømningen bliver dyrere. Så meget har jeg ikke fået læst på hjemmesiden. Tilsyneladende er det ikke muligt at købe
2 beholdere.
Note: Jeg ved ikke om flaskecontainer er blevet tømt, men vi har faktisk også emballagetømning hos Reno Syd og også
her kan vi få en større beholder, vi har 170l og kan få op til 770l. Hvad koster det at få afhentet af hvem der så end gør
det? Det kunne jo være, vi kunne spare nogle penge på den konto.
Arrangementer fra nu til marts:
Lørdag 1/10: 100-pigers fest. Carsten er ved at have styr på betjeningen, men er der styr på maden? Og skulle vi have
nogen former for underholdning? FYI koster en stripper mindst et par tusinde (jaja, jeg tjekkede da lige et par stykker
ud, de er da meget pæne at se på, ggg)
Lørdag 29/10: Pokerklubben afholder stor turnering. Penge i kassen til os uden besvær, da de selv styrer showet og
gør rent efter sig.
Tirsdag 1/11: Bettina holder klarsynsaften. Vi kom for skade at love at tage os af kaffe-/kage- og vandsalg. Sidst jeg
snakkede med hende, var der ved at være udsolgt, dvs der kommer 80 mennesker. Hun vil ikke have alkohol på
programmet. Kun vand, sodavand, kaffe, te og kage. Dorthe vil gerne bage en kage, men vi kan jo nok godt bruge et par
stykker. Jeg skal (surprise!) på arbejde både natten før og efter. Om nødvendigt kan jeg godt kigge hen et par timer,
men kun i tidsrummet 18.30-21.30, såfremt M ikke har aftenvagt. Er der nogen, som har tid til at give en hånd med
(især kagebagning)? Regner med at spørge Pia Kehlet og evt. AnneMarie Langhoff, når de kommer og hjælper på
fredag.
Torsdag 3/11: Torsdagsbar. Carsten.
Fredag 18/11: Irsk aften. Er i støbeskeen. Guinness: Allan har det ikke på lager i Brugsen. Det skal bestilles og han
tager ikke retur. Yvonne har derfor spurgt sig for i Bilka. Men Carsten og undertegnede fastholder stædigt, at vi er nødt
til at købe hos Allan (der er muggen nok over, at Jytte nægter at købe kød hos ham, da han ikke kan skaffe ordentlig
kvalitet, han formildes dog af, at hun køber alt andet hos ham). Og at eventuelt overskud af øl ikke bliver for gamle (vi
taler ikke 20 forskellige specialøl som da Lars bestilte), hvis de opbevares ordentligt. Vi kan sælge det til torsdagsbarer
eller kaste det i nakken af julefrokost-deltagerne, det er alligevel ikke alle der er til juleøl. Martin har desuden tilbudt at
forhøre sig om, hvorvidt pokerklubben kan aftage noget af det, hvis der bliver for meget.
Søndag 27/11: Jyttes julestue? Jeg mødte Jytte i dag. Hun vil gerne have et forum for salg af juledekorationer til fordel
for Odd Fellow. Jeg sagde til hende, at vi kunne prøve at finde ud af at kombinere det med glögg&æbleskiver og generel
julehygge. Til aftenens møde blev foreslået at høre Tina Henriksen om hun vil stå for netop glögg&æbleskiver. Jeg
havde håbet på, at Jytte valgte 20/11, da hun sagde at det gerne skulle være næstsidste søndag i november, men hun
skrev senere, at den 27/11 ville være passende. Der ved jeg så bare ikke om jeg er hjemme. Går og pusler med tanken
om at tage på en miniferie lige på det tidspunkt. Men vi finder nok ud af noget. Om ikke andet kan Jytte hjælpe sig selv,
et langt stykke hen ad vejen. Så mange mennesker kommer der heller ikke på en gang. Der blev på mødet også
foreslået, at spørge juletræssælgerne (Nina og ?) om de kunne have lyst til at stille op på gårdspladsen.
Torsdag 1/12: Torsdagsbar. Carsten. 1 gratis øl til dem, som møder op med nissehue på.
Lørdag 10/12: Firmajulefrokost. Carsten spørger Bjarke fra SlagterRiget om han er interesseret i at lave maden, tii en
fornuftig pris, så vi ikke skal stå og kæmpe med det selv. Vi bør sende invitation ud til Per (Riis Tømrer), John A
(selvom han synes han får for lidt for pengene, skal han have buddet), Thyge, Peter&Martin, Flemming Aagaard, Allan
(Brugsen) og hvem mere? Der kommer vist annonce i Top Nu, men det er alt for sent ift virksomhedernes planlægning.
Vi skal huske at lave en aftale med Allan om returnering af evt. overskydende juleøl.
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Lørdag 31/12: Nytårsaften. Hvis nogen har lyst, må de gerne holde en fest i huset - medlemmer kan leje til
hverdagspris, hvis de gør arrangementet for alle. MEN INGEN AF OS TIL MØDET GIDER!
Torsdag 5/1: Torsdagsbar. Carsten.
Tirsdag 10/1: ERFA-møde. Lokale håndværkere og andre interesserede inviteres til at diskutere renoveringsplan for
huset. Kan det i virkeligheden bedre betale sig, at sætte en tændstik til? (Det kan det sikkert, men det er meget rart at
vide inden generalforsamlingen)
Torsdag 2/2: Torsdagsbar. Carsten
Tirsdag 7/2: GENERALFORSAMLING! Carsten spørger Jytte om hun vil stå for stegt flæsk og persillesovs, men ellers
må vi selv finde ud af at få det fabrikeret. Vi skal måske overveje at få nærlæst vedtægterne mhp at finde ud af, hvad
der skal til for at lukke huset, såfremt ingen udviser interesse i at drive det videre. Så vidt jeg hurtigt kan læse mig til,
kræver det at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum og inden for 6 uger. Men igen 2/3 på 2 på hinanden følgende...
det kommer ikke til at ske. Vi risikerer at blive tvunget til at blive for tid og evighed. Vi bør nok allerede nu begynde at
afsøge markedet for og bearbejde mulige kandidater.
Tirsdag 21/2: Ekstraordinær generalforsamling? DU SKAL IKKE OFFENTLIGGØRE DATOEN I TOP.NU,
YVONNE! Ifgl vedtægterne skal en ekstraordinær generalforsamling blot afholdes inden 6 uger, det var min
hukommelse, som spillede mig et puds. Vi har, hvis ingen melder sig, derfor frist til tirsdag den 21/3. Og da det meste
af perioden mellem 7/2 og 21/2 går med vinterferien, bliver det nok ikke specielt nemt at finde nye emner.
Fredag den 24/2: Maskebal. Fastelavn for voksne. Som det ser ud nu, kan jeg ikke deltage, så den hænger på nogle
andre. Men man kunne jo håbe at jeg har fundet andet arbejde i mellemtiden (Gad godt et alm 8-16-man-fre-job-udenlortebleer, anyone?)
Rengøring Vi snakker så meget om renovering af huset (trænger til gulv samt maling indendørs og udendørs,
isolering, nyt køkken,..) men det kunne nu pynte, om der blev gjort ordentligt rent. Det er faktisk ved at være direkte
pinligt at fremvise huset til lejerne. Martin kan ikke nå at gøre hovedrent, vaske vinduer og gardiner osv på den tid han
har efter festerne - der er nærmest kun tid til nødtørftig gulvvask og rengøring på toiletterne. Men jeg synes på den
anden side heller ikke, at vi har råd til at hyre ham flere timer. Kan vi finde en dag/aften, meget gerne snart, hvor vi
kan give den en skalle og evt. råbe om hjælp via hjælperlisten? Foreslag ønskes!

