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Dagsorden bestyrelsesmøde  
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
2) Økonomi 

• Mobilepay og swipp – kører det? 
• Nyt mobil abonnement? 
• Hvad betaler vi for internet om måneden? 
• Skal vi bibeholde TOP.nu? For så skal der vel snart en ny artikel af sted? 
• Hvordan betales regninger? 

 
3) Siden sidst 
 
4) Kommende arrangementer 

• Vi mangler 3 datoer for fællesspisning 
• Dato for et børnearrangement – fx spille søndag. 
• Sponsor banko. Hvem gør hvad – hvornår går vi rundt og søger præmier 
• Majmarked 

 
5) Evt. 
• Gennemgang af vedtægter!  
• Er der styr på rengøring efter fester? 
• Printning af billetter og plakater 
• GoOn 
 
 

Referat Bestyrelsesmøde 18. april 
Dato: 18. april 
Til stede: Dorthe, Iben, Karina, Yvonne, Carsten, Lone 
Afbud: Anne 
Næste møde: mandag d. 2. Maj kl. 17 hos Karina - Horsensvej 162 
 

1) Referat godkendt og underskrevet 
2) Økonomi 

a. Mobilepay og Swipp: Mobilepay koster 5 kr. i gebyr pr. Betaling. Swipp er gratis. Swipp 
er oprettet, bare vi får en ny telefon. Vi laver et skilt hvor telefon nummer står og hvad 
der er af gebyr. Til større arrangementer har vi klippekort til 10 øl. 

b. Nyt mobil abonnement: Vi køber Lone’s iPhone for 400 kr. og Lone sørger for at vi får 
CBB’s abonnement eller taletidskort. Vi prøver at få overført vores telefon nummer.  

c. Internet: kode: Tebstrup. Koster 279 kr./mdr. Vi bibeholder det og forsøger at vise 
Disney Sjov eller fodbold. Det er muligt at købe månedslicenser. 
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d. TOP.nu: Vi bibeholder TOP.nu, men Yvonne undersøger lidt hvad det egentlig koster, 
for det lyder ret dyrt.. Vi har betalt 5000 kr. om året. Man skal skive til Viggo Rasmussen 
(Viggo@ryk.dk). Yvonne skriver, Karina læser igennem. 

e. Regninger sendes til Birgitte. 
 

3) Siden sidst 
a. Varmepumpe: er blevet serviceret. De skal have service en gang i året. Han er også 

kommet med et tilbud på mere varme i huset. 
b. Isolerings tjek: der er ikke noget at komme efter. Både gulv, vægge og loft er tjekket.  
c. Landdistrikts puljen: Vi har søgt til isolering, vi har fået afslag. Næste gang søger vi til 

en stor fest. 
d. Kontakt ved kommunen: hun ved ikke noget om spiritus bevilling. Jan undersøger hvad 

det er vi må og ikke må i forhold til medlemmer. Dorthe snakker med Betina om hun ved 
at vi bruger hendes og om vi kan få en kopi til at ligge lamineret i baren. Dorthe spørger 
også om NemId, så vi kan søge forskellige puljer. 

e. Lån: de 3 små lån skal lægges sammen. Vi skal underskrive det. Sørg for at tilmelde pbs, 
så regningerne bliver betalt. 
 

4) Kommende arrangementer 
a. Fællesspisning: vi finder en dato senere, når vi ved hvornår der kommer en koncert i 

efteråret. 
b. Julefrokost: lørdag d. 10. Dec. Carsten sørger for at give besked til de lokale 

håndværkere, så de kender datoen. 
c. 100 pigers fest: Anne og Anders Blach finder en dato. 
d. Børnearrangement: Band for børn - Rock Piraterne. Kunne starte kl. 15 en fredag og vi 

henter børnene i skolen/børnehaven. Vi snakker videre om arrangementet og finder en 
dato. Lone kontakter Rock Piraterne. Vi kunne lave pizza hvor de selv vælger fyldet. Man 
kunne også vise Disney og efterfølgende sodavands disko. 

e. Sponsor banko: 26. maj 
Dorthe og Iben tager Bloms. Anne og Lone tager Adelgade. Iben sørger for et skriv til 
butikkerne udenfor Adelgade og til vores lokale håndværkere. 
Carsten og Yvonne kontakter de lokale håndværkere mm. 
Præmierne skal være i FORSAMLINGSHUSET senest 23. Maj. 

f. Majmarked: 7. Maj. 
Carsten og Dorthe tager til møde i Brugsen 19. April. Deltager: Carsten, Dorthe, Karina, 
Lone, Yvonne. Anne laver mad på forhånd og kommer til selve arrangementet. Iben 
deltager ikke. Lone og Dorthe har et bord på selve dagen for at gøre reklame for huset. 
 

5) Evt. 
a. Gennemgang af vedtægter: Tager vi på næste møde. 
b. Rengøring efter fester: Det gør Martin. Det er på plads. 
c. Printning af billetter og plakater: Yvonne printer billetter og plakater. Koster 1 kr. pr. 

A4. 
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d. Iben: GoOn sponsorer os for sidste gang i år. I 2016 får vi 4.663,69 kr. Iben sender vores 
konto nummer til dem. 7. Maj er de velkomne til at komme efter kl. 19 i forsamlingshuset 
og overrækker checken eller at de kan komme til selve majmarked.  

 


