Referat af bestyrelsesmøde i Tebstrup Forsamlingshus.
2. september 2019
Tilstede: Turid Steele, Dorthe Kornmaaler, Carsten Andersen, Martin Hjarsen, Lars Clausen
Fraværende: Lars Andersson
1. Økonomi: Vi har ca. 80.000 kr. på kontoen. Der ligger ingen ubetalte regninger
a. Skanderborg Kommune har givet tilsagn om tilskud til legeplads for 25.000 kr. Det tilsagn
opretholdes til efter generalforsamlingen februar 2020
2. Kort om mødet i stalden i Landsbyrådet. Lars Clausen og Carsten Andersen deltog. Mødet blev
afholdt i august. Vi gennemgik de aktiviteter der er i gang på egnen. Ombygning af præstegården.
Nyt fra idrætsforeningen. Nyt fra landsbyrådet. Alt sammen rigtig fint og meget informativt møde.
3. Der er nu afholdt to møder mellem Tebstrup Forsamlingshus og Landsbyrådet. Det er aftalt som
følger:
a. Bestyrelsens for Tebstrup Forsamlingshus arbejder videre med model A og model B.
Landsbyrådet arbejder videre med model C
i. Model A er, at vi får priser hjem på ombygning af nuværende hus
ii. Model B er, at vi bygger et helt nyt hus på grunden Horsensvej 117. Dog placeret
modsat det nuværende, med ryggen mod øst og front mod Horsensvej
iii. Model C er, at der bygges et multihus ved landsbyordningen
b. Model A er der begyndt at dukke priser op på. Rep af væg ved at lægge en bats udenpå og
pudse op ca. 600.000 kr. Nyt tag afventer vi pris på fra tømre, men ca. 350.000 kr. (med
vinduer). Nyt køkken afventer vi pris på. Nyt gulv afventer vi pris på.
4. Der afholdes fællesspisning og info møde om ombygningen den 19. november 2019. Dørene åbner
klokken 17.30. Spisning frem til 19.00. Info og debatmøde derefter. Vi skal have fundet kokke og
hjælpere. Al maden indkøbes til Tebstrup Brugs. Der udsendes en flyer til omdeling inden.
5. 28. september 2019 har vi udsolgt koncert med Allan Olsen.
a. Lars sørger for indkøb til bar. Priser Øl 20 kr.
b. Carsten og Lars sørger for hjælpere til opstilling og nedtagning
c. Vi skal have lånt 30 stole udefra. Eller købt nye (det koster 6.000 kr.)
d. Der skal sendes oplysninger om scene til booker. Det sørger Lars for
6. Evt. Lars arrangerer lugedag lørdag den 14. september klokken 10.00. Alle er velkomne med
hakkejern og rive. Derefter bestilles Lars et nyt læs ral fra Thomas Rasmussen
7. Næste møde er den 10. oktober 2019 klokken 19.30 hos Dorthe

