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
• Sammenlægning af de 3 lån hos kommunen? Jf. Skrivelse videresendt på mail
• Underskrift af regnskab og indsendelse til kommunen – Lars ordner
• Hvis Birgitte er med, kikker vi på hvad de forskellige ting har kostet i 2015 og forsøger at
danne os et overblik og udgifter og indtægter
• Ellers må vi kikke nærmere på regnskabet fra generalforsamlingen
3) Siden sidst
4) Hvad vil vi fremadrettet?
• Nedbringelse af gæld inden renovering? (Catch22, høj elregning => ingen penge => ingen
energiforbedring, hvad gør vi?)
• Skaf nye medlemmer. Hvordan skal man betale? Mobilepay, overførsel, PBS, købe
medlemskab på hjemmesiden, såvel som at købe billetter til arrangementer her?
o Lars har et forslag til et brev der kan omdeles
o Spørg nogle af ”de gamle koner” om de vil stemme dørklokker
5) Kommende arrangementer Hvilke arrangementer vil vi beholde, hvad kan man lave af nye tiltag
Nuværende arrangementer:
• Majmarked, Tovholdere. Møde hos Allan onsdag 16. Marts kl. 18. Hvem tager med?
Byde ind med at holde byfest om aftenen – ikke noget med 3 retter mad – bare chili con
carne og øl, eller noget. Tilmelding og betaling på forhånd?
• Sponsorbanko er annonceret (2 store arrangementer i maj!). Skaffe folk der vil gå
igennem Skanderborg og skaffe præmier og kontakte de lokale håndværkere.
• Fællesspisning. 3. Torsdag i måneden
• Torsdagsbar. 1. Torsdag i måneden
• Julefrokost for firmaer i december
Nye arrangementer:
• ”Engangs ting”: 100 pigers fest
• Tradition?: Fastelavnsfest for ungerne i byen
• Kunne man finde på nogle arrangementer som er mere rettet mod børnene eller
pensionisterne som ikke gider komme og drikke sig fulde (eller strikke åbenbart)?

6) Uddeling af opgaver
• Da Birgitte ikke er en del af bestyrelsen, skal der være en person som har kontakt til hende
og kan fremlægge tallene på møderne. Hun ville vist gerne lave regnskab en gang om
måneden, så man ved hvordan tingene står til.
• Adgang til bankkonti og Visakort
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Udlejning – kontakt til Torben Lund (tl@datapower.dk) om ændring af mailadresse,
underskrift og kode.
• Kontakt til kommunen
• Oprettelse af Mobilepay til foreningskonto i stedet for privat
Kontaktperson for fundraising gruppen. Gruppen består af Lars (lars-clausen@mail.tele.dk),
Finn Kobberø (finn@laraco.dk) og Yvonne Værum (lykke619@gmail.com).
• Svare på mails på mail@tebstrupforsamlingshus.dk
• Oprette begivenheder på Facebook og opdatere kalenderen på hjemmesiden, kontakte Allan
om opslag på Brugsens skærm (og evt. På lysstander udenfor imod betaling)
• Indkøb af drikkevarer til fællesarrangementer
• Kontinuerlig ajourføring af medlemsliste, og kontakte medlemmerne når det er tid til at
betale.
• Oprettelse af mailliste til medlemmer – skaf folks mail ved opslag i Brugsen og skolen
o Nyhedsbrev til ”alle”
o Hjælperliste til arrangementer – Oprette FB gruppe?
o Håndværker liste til vedligeholdelse – Oprette FB gruppe?
•

7) Evt.
• Pokerklubben: Har pt. en aftale med Lars om, at de afregner elforbruget til dagsprisen (hvor kan
vi skaffe den?) og deler overskuddet ved salg ligeligt med os. Martin siger, at de i klubben
har talt om et lørdagsarrangement, hvor der vil kunne komme mange deltagere. De ser sig
dog ikke i stand til at betale 3500 for leje af huset. Han foreslår at afregne som de gør på
hverdage og så lægge eksempelvis 10 kr pr deltager, hvis vi kan finde en dag, hvor huset
alligevel ikke er udlejet (vil selvfølgelig være et sats, men mon ikke de fleste runde
fødselsdage og konfirmationer er planlagt i rigtig god tid?)
• Kontakt til energikonsulent?
• Fundraising: Pt. vist kun Lars og Yvonne Værum. Kunne de evt. få lidt moralsk støtte og gerne
praktisk hjælp fra f.eks. John Arne, Kurt Basse, andre erhvervsaktive? Hvad med Søren
Krause?
• Erfagruppe. Kontakt alle de forretningsdrivende/håndværksmestre i området: Eriksen, Aagaard,
J.A., Ris Tømrer, Reguvent, Vega, Jena, Birgit maler, Joakim Dueholm,..., (elektriker?).
Invitere dem til en aften med stegt flæsk (kunne også invitere dem på sild og julesnaps)
hvor de interesserede kan danne erfagruppe, som kan komme med gode råd vedr
istandsættelse/vedligehold. Når vi på et tidspunkt finder ud af, hvad der kan/skal laves skal
de så naturligvis inviteres til at komme med tilbud på opgaven og de må da også meget
gerne sponsere lidt materialer.
• J.A. har lovet at trække en liste over, hvem der egentlig tjener penge i området.
• Oprydningsaften i huset, nu hvor der ikke længere er nogen bestyrelsesmedlemmer, som har et
nært forhold til alt det gamle lort, der står bag scenen.
• En optællingsdag i køkkenet, hvor vi får overblik over, hvad der reelt mangler for at vi kan leje
ud med service til 100 personer.
• Optælling af lager.
• Rengøring. Skal Kirsten og Birgitte fortsætte (hvis de vil)? Hvad med inventarrengøring –
stolene (samt ofte undersiden af baren og bordene) er direkte pinlige. Kan vi hyre et par
store unger til at bevæbne sig med klude og spand eller skal K og B spørges?
• Gennemgang af vedtægter!
• Kontrol af medlemskab ved lukkede arrangementer? Genindførsel af medlemskort?
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• Revidering af reglerne ved aflevering efter udlejning. Allan påpegede at de er utidssvarende
(hvor befinder disse regler sig?)
•
Håndtering af klager

Referat
Dato: 14. Marts 2016
Til stede: Iben, Anne, Karina, Lone, Dorthe, Jan, Carsten, Yvonne
Afbud: Tina
Dato: 22. Marts kl. 19 hos Carsten (fortsættelse af møde)
Til stede: Iben, Anne, Karina, Lone, Dorthe, Jan, Carsten
Afbud: Yvonne, Jan, Tina
Næste møde 18. April i Forsamlingshuset. Forsamlingshuset giver en pizza.
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Udsættes til næste møde – alle referater er godkendt og underskrevet.
2) Økonomi
• Sammenlægning af de 3 lån hos kommunen? Jf. Skrivelse videresendt på mail:
Ja, det godkender vi. Personen der skal have kontakt til kommunen, svarer på denne mail.
• Underskrift af regnskab og indsendelse til kommunen – Lars ordner:
Karina tjekker op på om Lars har sendt regnskabet. Skal ske inden 1. april
• Hvis Birgitte er med, kikker vi på hvad de forskellige ting har kostet i 2015 og forsøger at
danne os et overblik over udgifter og indtægter:
Birgitte var ikke til stede.
• Ellers må vi kikke nærmere på regnskabet fra generalforsamlingen:
Annoncer og telefon er meget højt. Lone følger op på hvorfor de er så høje og om det kan
gøres billigere.
Carsten tager kontakt til en energi konsulent så vi kan finde ud af hvad der skal gøres ved
den store elregning.
3) Siden sidst
Ikke så meget
4) Hvad vil vi fremadrettet?
• Nedbringelse af gæld inden renovering? (Catch22, høj elregning => ingen penge => ingen
energiforbedring, hvad gør vi?)
Det skal ske hurtigst muligt når der er penge i kassen.
• Skaf nye medlemmer. Hvordan skal man betale? Mobilepay, overførsel, PBS, købe
medlemskab på hjemmesiden, såvel som at købe billetter til arrangementer her?
Sende en mail ud i starten af året om at nu skal der betales.
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De kan komme til et lille arrangement lørdag formiddag med kage og boller, og så kan man
betale kontingentet.
Sætte en seddel op på skolen hvor man kan melde sig ind via Mobilepay.
Afholde en bliv-medlems aften.
De skal have en lille medlemskort. Eller vi skal have en opdateret liste over medlemmer.
Iben står for en opdateret liste, så sparer vi medlemskortet.
Lone og Anne går en tur rundt og Karina laver en folder.
5) Kommende arrangementer:
• Torsdagsbar: 7. April. Dorthe og Anne åbner og Jan og Carsten overtager.
• Majmarked: 7. Maj. Anne og Carsten tager til møde hos Allan d. 16. Marts. Vi holder
byfest efter majmarked er slut. Simpelt mad og baren skal åbnes, Anne laver chili con
Carne på forhånd. Anders Blach spiller. Pris 125 kr. billetter købes i Brugsen. 50 kr. for
børn.
• Sponsorbanko: 26. Maj. Anne kontakter Margit om at samle ind til banko, sammen med
nogen af dem fra pigeklubben.
• Fællesspisning skal være fredag, 3. Fredag i måneden og kun 4 gange om året:
o 15. april – Carsten spørger Jytte om hun vil lave 2 retter (forret og hovedret), det
kan hun ikke. Pris 100 kr. Anne laver mad i stedet.
• Torsdagsbar: 2. Juni
• Koncert med ”Thin Lizzy”: 10. Juni. Allan mekaniker står for det hele. Vi står i bar
(Anne, Lone og Karina). Dorthe rydder op om lørdagen fra kl. 15.
• Torsdagsbar: 1. Sep
• 100 pigers fest: 17. Sep. Anders Blach spiller, Jan og Carsten med drengene står i bar (i
cykeltøj). 200 kr. for mad og musik.
• Spille dag for børnene. En søndag eftermiddag.
• Julefrokost
• Oprydning efter vores arrangementer er altid kl. 11 i huset.
6) Uddeling af opgaver
• Da Birgitte ikke er en del af bestyrelsen, skal der være en person som har kontakt til hende
og kan fremlægge tallene på møderne. Hun ville vist gerne lave regnskab en gang om
måneden, så man ved hvordan tingene står til. (Lone)
• Adgang til bankkonti og Visakort (Lone)
• Udlejning – kontakt til Torben Lund (tl@datapower.dk) om ændring af mailadresse,
underskrift og kode. (Iben)
• Kontakt til kommunen (Dorthe)
• Oprettelse af Mobilepay til foreningskonto i stedet for privat (Lone)
• Kontaktperson for fundraising gruppen. Gruppen består af Lars (larsclausen@mail.tele.dk), Finn Kobberø (finn@laraco.dk) og Yvonne Værum
(lykke619@gmail.com). (Yvonne – hvis hun er indforstået)
• Svare på mails på mail@tebstrupforsamlingshus.dk (Karina & Iben)
• Oprette begivenheder på Facebook og opdatere kalenderen på hjemmesiden, kontakte Allan
om opslag på Brugsens skærm (og evt. På lysstander udenfor imod betaling) (Karina &
Iben)
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•
•

•
•

Lave opslag og evt. Billetter til arrangementer (Yvonne og Karina)
Indkøb af drikkevarer til fællesarrangementer:
o Fadøl: Vi dropper fadølsanlægget og Carsten får Lars til at levere det tilbage.
o Øl og sodavand: købes i Brugsen
Kontinuerlig ajourføring af medlemsliste, og kontakte medlemmerne når det er tid til at
betale. (Iben)
Oprettelse af mailliste til medlemmer – skaf folks mail ved opslag i Brugsen og skolen
(Karina)
o Nyhedsbrev til ”alle”
o Hjælperliste til arrangementer – Oprette FB gruppe?
(hjælper@tebstrupforsamlingshus.dk)
o Håndværker liste til vedligeholdelse – Oprette FB gruppe?
(håndværker@tebstrupforsamlings.dk)
o Bestyrelsen@tebstrupforsamling.dk

7) Evt.
• Pokerklubben: en pris for et dagsarrangement.
De skal betale 1000 kr. for dagen og så står vi for baren.
• Kontakt til energikonsulent?
Der er kommet en folder rundt, med nogen som vil komme gratis ud og lave energitjek. Lone
kontakter
• Erfagruppe. Kontakt alle de forretningsdrivende/håndværksmestre i området: Eriksen, Aagaard,
J.A., Ris Tømrer, Reguvent, Vega, Jena, Birgit maler, Joakim Dueholm,..., (elektriker?).
Invitere dem til en aften med stegt flæsk (kunne også invitere dem på sild og julesnaps)
hvor de interesserede kan danne erfagruppe, som kan komme med gode råd vedr
istandsættelse/vedligehold. Når vi på et tidspunkt finder ud af, hvad der kan/skal laves skal
de så naturligvis inviteres til at komme med tilbud på opgaven og de må da også meget
gerne sponsere lidt materialer. J.A. har lovet at trække en liste over, hvem der egentlig
tjener penge i området. Vi venter på J.A.
• Oprydning i huset:
Mandag d.18. april fra kl. 15
• En optællingsdag i køkkenet:
Vi kikker på det 18. april
• Optælling af lager:
Anne og Dorthe laver en liste til næste torsdagsbar (7. april)
• Rengøring. Skal Kirsten og Birgitte fortsætte (hvis de vil)? Hvad med inventarrengøring –
stolene (samt ofte undersiden af baren og bordene) er direkte pinlige:
De vil ikke fortsætte, Iben spørger Martin og evt. Også Jytte.
Lav en tjekliste over hvad de skal gøre når de gør rent.
• Gennemgang af vedtægter!
Dette punkt nåede vi ikke
• Pris for søndag-torsdag: 700 kr. for medlemmer og 1.700 kr. for ikke medlemmer. Dette er uden
rengøring (det står man selv for), inkl. el mm.
• Kontrol af medlemskab ved lukkede arrangementer? Genindførsel af medlemskort? Dorthe
undersøger reglerne ved kommunen.
• Revidering af reglerne ved aflevering efter udlejning. Allan påpegede at de er utidssvarende
(hvor befinder disse regler sig?)
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Dette punkt nåede vi ikke
•
Håndtering af klager
Anne laver en liste over arrangementer i huset og giver til Ingrid og Jesper på
Bækgaarden, så de kan se hvornår der er fester i huset.

