Tebstrup Forsamlingshus & Borgerforening
Horsensvej 117 , Tebstrup, 8660 Skanderborg
Tlf. 30 82 88 01, mail@tebstrupforsamlingshus.dk, www.tebstrupforsamlingshus.dk

Dagsorden bestyrelsesmøde
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
2) Økonomi
3) Siden sidst
4) Kommende arrangementer
-

Julefrokost (10. dec)
ERFA møde (10. jan)
Generalforsamling (7. feb)
Maskebal (24. feb)

5) Evt.

Referat
Dato: 22. Nov 2016
Til stede: Lone, Dorthe, Carsten, Yvonne, Karina, Anne
Afbud: Iben
Næste møde: 9. Jan kl. 17 i forsamlingshuset
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2) Økonomi
20.000 på kontoen
4500 tilgode i brugsen
13.000 i kassen
Vi skal betale 10.000 til LIF for koncerten
Vi har endnu ikke betalt de 5.000 til John A som vi aftalte sidste møde.
3) Siden sidst
Der er afholdt Irsk aften og det gik rigtig godt. Desværre kun nogle tusinde i overskud. Der skulle have
været 2 pauser og der var egentlig kun 1 pause, hvilket nok gav mindre salg i baren. Der var masser af
mad tilovers. En anden gang kan man godt tage mere i entré.
Julefrokost: Fremadrettet skal vi nok tage kun 500 kr. for det og stille en øl og snaps ved hver kuvert og
resten købes i baren. Eller der kan sælges yderligere drinkspakker.
4) Kommende arrangementer
• Torsdagsbar
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1 gratis øl til dem der kommer med nissehue. Opret en begivenhed på FB, så folk måske lige husker at
der er bar. Spørg evt. Lars om han vil tage sin guitar med.

Julefrokost (10. dec)
Vi giver til det fredag d. 25. nov, ellers skal det aflyses. Jytte (Mad), Mogens (musik) skal
informeres.
• ERFA møde (10. jan)
Møde om der skal gøres ved huset. Der skal sendes en mail rundt med indbydelse til
håndværkerne. Vi kan servere noget af madden fra irsk aften. Vi laver selv en liste med hvad
vi synes der skal gøres (Carsten & Jan)
• Generalforsamling (7. feb)
Carsten spørger Jytte om hun vil lave stegt flæsk. Fællesspisning: 50 kr. og 25 kr. for børn.
Karina laver en indkaldelse og hænger i Brugsen og i skolen. Og laver opslag på FB og
hjemmeside. Folk søger i deres netværk om nogen kunne være med i bestyrelsen. Dorthe spøger
Allan om han vil være ordstyre. Lone er tovholder.
• Maskebal (24. feb)
Tager vi på næste møde
•

5) Evt.
Medlemskab 2017: Yvonne skriver en flyer som kan deles ud. Avisdrengene får 100 kr. hver for at dele
dem ud med avisen.
Service: Lone og Anne tager i Ikea og indkøber
Opvaskebakker: Anne skaffer nogle bakker igennem sit arbejde.
Klimamøde: Carsten snakker med Søren Krause om Klima arrangementer 8. Dec.
Jytte har overvejet at blive forpagter, og så skal der sendes en procentdel af overskuddet til
forsamlingshuset.

