
Tebstrup Forsamlingshus og 

Borgerforening 

 

Bestyrelsesmøde 2018.04.23 REFERAT 
 

Deltagere: Carsten, Dorthe, Homer, Frank, Finn og Iben     

Afbud: Birgitte 

Referent: Iben 

Dagsorden 
1. Underskrift af referater (inkl. fra generalforsamling osv, der gik ged i den og alle underskrifter kom på 

samme referat sidst).  

Og det lykkedes uden at lave rod i det igen 😊 
 

2. Økonomi 
+20 k på konto. Der bør være ca. 10k der kan anvendes til isolering 
 

3. Ejer Bjerge + Borgerforening: Noget nyt? 
Masser af nyt. TopNu nedlagt. Ejer Bjerge er nu en forening. Alle foreninger, der deltager, har en 
stemme. 
 

4. Siden sidst 
a. Iben har nu adgang til konto (dog ikke via mobil-app, trods dialog med bank) og har endelig 

modtaget Dankortet, som ved en fejl var sendt til Lone.  
b. Den nye udlejningskalender er så småt oppe at køre. 
c. Lejeprisen er sat ned. Modtaget positivt, men de ekstra henvendelser har været vedr. samme 

dato. 
d. Haft besøg af energikonsulent.  
e. Spammet Facebook med endnu en påmindelse om betaling af kontingent. Det gav 6 

indbetalinger. 
f. PETER OG MARTIN HAR INSTALLERET NY VARMEPUMPE 

Og juhuuuu, der er så småt begyndt at være varme i radiatorerne. Det kommer til at se godt ud, 
når vi får fjernet blæserne og de gamle elradiatorer og lige får malet væggene. 

g. Gulvet isoleres 9. juni. Finn og Carsten ved mere 
Teknisk snak. Finn undersøger, hvad det vil koste hos Stark. John A spørges om materialepris. 

h. Carsten og Iben var til møde om Liv i Forsamlingshusene. Siden er vi blevet udtaget til at 
deltage igen i år. Bo har sendt forskellige muligheder, men vi må også gerne selv komme med 
ideer. Skal mødes med ham mandag den 30. april kl 14.30. I år kan arrangementet evt flyttes til 
januar-februar-marts 2019 
Dorthe og Iben deltager i mødet med Bo. Der drøftes forskellige muligheder og vi får det kogt 
ned til få alternativer. Og kan selv komme med ideer. Tribute to Springsteen og så en trailer 
park trash aften? Brian Downey’s Alive and Dangerous (men måske bedre til et halbal), Y-men, 
hoveder lægges i blød. Efter nytår er måske et godt alternativ til oktober/november, da vi har 
høstfest i slutningen af september. 
 
 
 



 
 
5. Kommende 

a. Sponsorbanko er lige om lidt. Finn og Homer sagde ja til at forhøre sig om præmier. Skal der 
sendes mail til de lokale eller er opslag på fb nok? Annoncering? Hvad med butikkerne i 
Skanderborg midtby? 
Der skal laves mere reklame – stor plakat til vejen. 
Finn har god aftale med Stark. Homer har ikke meget held med sig. Finn tager rundt i 
Skanderborg midtby mandag den 30/4 og spørger. Skal huske at tjekke op på lodder til 
amerikansk lotteri. Iben skriver ud til de lokale igen og skriver endvidere til Illux, som hidtil har 
været den eneste virksomhed på Godthåbsvej, som har budt ind med noget. Tress droppes, da 
ingen alligevel gider vinde bolde :) Såvel Dyrlægehuset som Skanderborg Dyrehospital plejer 
gerne at ville give lidt. Pia Kehlet har allerede meldt tilbage at hun gerne vil finde noget fra 
VitaKraft igen i år. 

b. Anne og Lone vil gerne tage baren til Betinas klarsynsaften den 15. maj. Kage til 85 personer 
skal fremskaffes. Dorthe har tilbudt at bage. Ingredienser indkøbes til majmarkedet, når der er 
rabat.  
Dorthe glemt, at hun ikke kan deltage i majmarked. Iben overtager indkøbslisten. Der skal 
indkøbes flaskevand. 

c. Majmarkedet 5. maj. Charmeoffensiv. 
Lone og Anne vil igen forsøge at kapre medlemmer og Iben deltager så meget som muligt.  

d. Bar og spisning 15. juni. 
Brugsen har snakket om at ville give maden og informere lidt. Vi får baren. Helt fin ordning. 

e. Høstfest 22. sept. Skal vi have musik? Hvilken? 

Ja, vi skal have musik, men beslutning om hvilken udsættes 

 

6. Praktiske udfordringer, anskaffelser 
a. Nøgler 

Fætter Finn ikke længere leveringsdygtig i ”koster gratis”nøgler, men så må vi betale os fra det. 
b. Lagerdøren 

Kode: Skrives ikke her, da referat offentliggøres på hjemmesiden 
c. Lisbeth Jakobsen har lånt alle de gamle billeder der kunne findes uden adgang til lageret. Skal 

de, når de kommer retur, tilbage til vægge og skuffer eller scannes og lægges på hjemmesiden 
og originaler overleveres til lokalarkivet? 
Lad os få dem ud af huset. Scanne, hjemmeside og originaler til lokalarkiv 

d. Indkøb af bradepander, bageriste, opvaskebakker 
Iben får lov at bruge hvad der kræves. Homer skaffer et katalog fra storkøkken-leverandør han 
har kontakt med. 

e. Er der nogen som ved, hvor flaget befinder sig? Skal vi købe et nyt eller er det overkill? 
Flag fundet i kælder. Fyldt med skimmel. Ligger nu i rengøringsskab. Finn ser på om han kan få 
et til en fornuftig penge hos Stark 

f. Rengøringsdag - vinduesvask og udendørs inden konfirmationssæson (start ultimo april)? 
Finn og Birgitte har ikke tid. Iben spørger sig for. Hvis det ikke lykkes, må vi betale os fra det. 

g. Kaffemaskine er utæt, skal vi kigge efter en ny? 
JA, vi skal have en ny. Inden vi forhaster os, forhører Homer sig hos BKI 

h. Opvaskemaskinen driller igen og igen. Tekniker? 
Dorthe finder ud af at kontakte hvem det så end var, der så på den sidst. 

i. Urinaler stopper ofte til og olien skal skiftes alt for ofte. Husk, der ikke må bruges sæbevand 
ifm. rengøring. 
Iben spørger Peter/Martin om der findes en eller anden løsning på problemet 

j. Genvexen! 
Finn ringer til Martin Frederiksen, Reguvent, og hører om det kan passe at osen fra køkkenet 
skal sendes ind i salen. Hvis det ikke er et spørgsmål om noget der er i stykker eller forkert 
forbundet må vi have ændret de tider skidtet kører, så det ikke er imens ovnen kan tænkes at 
være i brug (10-12 og 22-00) 



 
 

k. Døren til handicaptoilet går i baglås 
Nogen kigger på det i den kommende weekend 

7. Eventuelt 
a. Den udsatte nytårskur, hvornår? 

Slår det  sammen med at der er et arrangement hos nogen af de andre i Ejer Bjerge og holder 
forfest :) 

b. … 
Kan vi stille et bordfodboldhold til majmaked? Opslag på fjæs 

 
8. Næste møde:  

15. juni kl.17 inden spisning og  bar 


