
Referat	  bestyrelsesmøde	  Tebstrup	  Forsamlingshus	  
	  
Dato:	  mandag	  d.	  20.	  April	  2015	  
Til	  stede:	  Carsten,	  Gert,	  Anne,	  Lars,	  Iben,	  Karina	  
Næste	  møde:	  16.	  Juni	  kl.	  19.30	  hos	  Anne.	  	  
	  
1)	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde.	  
Godkendt.	  
	  
2)	  Økonomi.	  
Regnskab	  fra	  2014	  skal	  godkendes	  igen	  på	  generalforsamlingen	  2016.	  
Banken:	  godt	  og	  vel	  17.000.	  
	  
3)	  Siden	  sidst	  
Der	  har	  været	  2	  gange	  fællesspisning.	  Den	  ene	  på	  100	  personer,	  den	  anden	  på	  25	  
personer.	  Fremover	  kunne	  vi	  sætte	  sedler	  op	  på	  skolen,	  børnehaven	  og	  
vuggestuen,	  for	  at	  gøre	  noget	  reklame	  for	  fællesspisning.	  Således	  ville	  vi	  måske	  
kunne	  trække	  lidt	  flere	  børnefamilier.	  Der	  skal	  også	  laves	  store	  skilte	  som	  sættes	  
op	  ved	  ”indfaldsvejene”	  til	  byen	  hvor	  datoen	  for	  næste	  spisning	  fremgår.	  
Hvem	  kunne	  lave	  mad	  til	  fællesspisning:	  	  
Jytte	  
”Tebstrup	  og	  omegn”	  
Lisa	  på	  Kirstinelundsvej	  
Cykelholdet	  
Syklubben	  
Strikkeklubben	  
	  
4)	  Kommende	  arrangementer	  
Majmarked	  2.	  Maj.	  Bestyrelsen	  byder	  ikke	  ind	  med	  noget.	  
Sponsor	  Banko,	  28.	  Maj	  kl.	  19.	  Vi	  laver	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  hvad	  pengene	  går	  
til	  og	  at	  vi	  kommer	  rundt	  og	  spørger	  om	  de	  vil	  give	  noget.	  	  
	  
5)	  Telt.	  
Størrelse:	  9	  x	  6	  meter.	  Bliver	  9	  x	  12	  meter.	  
Der	  kommer	  en	  trailer	  til	  teltet.	  Udlejning	  til	  private	  kan	  måske	  være	  en	  
mulighed.	  Men	  det	  betyder	  at	  der	  skal	  være	  et	  opstilling	  hold,	  som	  ved	  hvordan	  
det	  skal	  sættes	  op.	  Lejeren	  skal	  også	  selv	  stille	  med	  nogen	  personer	  til	  
opsætning.	  Der	  gives	  lidt	  løn	  til	  opstillerne.	  
	  
6)	  Ombygning	  
Vindue	  i	  gavlen.	  Carsten	  sætter	  dem	  i	  når	  vi	  får	  fat	  i	  dem	  –	  på	  et	  tidspunkt.	  
Facaden.	  Går	  i	  gang	  på	  fredag	  sammen	  med	  muren.	  
Gulvslibning.	  Vi	  har	  fået	  til	  tilbud	  på	  18.000	  inkl.	  Moms.	  Bille	  kunne	  hjælpe	  os,	  så	  
vi	  selv	  kan	  lave	  det	  sammen	  med	  ham.	  
	  
	  
7)	  Evt.	  
-‐	  Forslag:	  Kunne	  vi	  bruge	  pap/plastic-‐krus	  til	  torsdagsbar	  og	  kaffen	  til	  
fællesspisning.	  



-‐	  Vi	  skal	  have	  en	  ny	  opvaskemaskine.	  Vi	  skal	  have	  søgt	  nogle	  fonde	  til	  en	  ny.	  
Fåborg	  hvidevarer	  har	  en	  brugt	  til	  5000	  kr.	  Gert	  og	  Anne	  arbejder	  videre	  på	  
sagen.	  
-‐	  Karina	  arbejder	  videre	  med	  en	  strikkeklub	  i	  forsamlingshuset,	  hver	  2.	  Uge.	  I	  lige	  
uger.	  
	  
Mobil	  på	  bestyrelsen:	  
	  
Carsten:	  25	  69	  18	  55	  
Iben:	  41	  62	  58	  39	  
Karina:	  51	  22	  76	  31	  
Gert:	  26	  42	  06	  08	  
Lars:	  40	  59	  25	  08	  


