
 Tebstrup Forsamlingshus 

 

Referat fra møde 2017.04.04 i forsamlingshuset 
Deltagere: Finn, Frank, Yvonne, Anne (suppl), Lone, Iben 
Afbud: Dorthe, Birgitte 
Referent: Iben 

Dagsorden 
1. Siden sidst  

a. Underskrift af referater ✓ 
b. Generalforsamlingen i TopNu 

Finn blev valgt i bestyrelsen (og han sidder nu også i Brugsens bestyrelse). Snak om hvordan 
vi får det til at hænge bedre sammen på tværs, således at vores arrangementer ikke 
overlapper osv. 

c. Møde om majmarked den 15/3.  
Se pkt. 4d 

d. Fredagsbaren 17/3 
Finn og Frank havde i alt 2 gæster. Omsætning kun 200 kr. En ulige kamp, da der var 
livemusik 4 steder i Skanderborg midtby samt arrangement på Bryghuset samme aften. 
Men her var rigtig pænt. Ærgerligt at ingen kom og så, hvor meget, der var gjort ud af 
udsmykning og udklædning. 

e. KOLarrangementet 
Vi syntes måske ikke ligefrem arrangementet var overrendt, men de to sygeplejersker fra 
kommunen var ganske tilfredse. I alt foretog de vel ca. 10 tests. 

f. Udlejninger 
Der har kun været Betina, Pokerklubben, Vandværkets generalforsamling og Sørens 
kræmmermarked. Sidstnævnte var ikke ligefrem en succes. Vi skal være opmærksomme på, 
om folk sælger alkohol ifm deres åbne arrangementer. Det må de ikke med mindre de har 
indhentet en dagsbevilling eller har indgået et samarbejde med os! 
 

2. Økonomi 
a. Generelt 

Der står ca. 7.000 kr. på kontoen. 
Den seneste el-regning er en del højere end de øvrige vi har fået i løbet af vinteren. Det 
skyldes sandsynligvis at Genvexen er kommet i gang igen. Den bruger pænt meget strøm. 

b. Gæld og afdrag 
Der er afdraget i alt ca. 10.000 til John A og Eriksen. 
Lone mener efterhånden at have gennemskuet, hvor differencen mellem Johns og vores 
regnskab er opstået. Finn fortæller, at Birgitte ikke er helt færdig med at tjekke om hun er 
enig. 

c. Mobile Pay 
Der ligger noget post i e-boks, som muligvis vedrører oprettelsen af Mobile Pay (som gerne 
skulle virke inden MajMarkedet). Desværre har vi stadig ikke adgang. Dorthe skal endnu en 
gang følge op på, hvorfor det ikke virker! 
 



 
 

3. Nyt fra Borgerforeningen? 
Finn var med til møde med kommunen om den i lokale øjne ret fejlanbragte og farlige fodgænger-
overgang på Horsensvej samt bumpet på Risvej ved Bavnevænget som generer de omkringboende. 
Mange idéer til problemløsning på tale, men det er jo valgår. Vroldvej i Skanderborg er langt mere 
interessant i politikernes øjne. 
 

4. Arrangementer 
a. SPONSORBANKO 20/4 (hvem er tovholder?) 

Der er ingen tovholder, det arrangeres i fællesskab af dem, som kan deltage. 
Margit siger, at Kirsten gerne vil bage 
 
Opfølgning på indsamling af præmier 

Midtbyen – Anne og Lone: Der mangler lige et opsamlingsheat i denne uge. Ikke 
så mange præmier som sidste år. 
Lokale – Yvonne: Brugsen giver ikke noget til nogen i år. John A kommer først 
hjem fra NZ den 20/4. Christian er i tvivl om, hvad der skal gives. Han skal snakke 
med Niller, bliver vi enige om. 
Industrikvarteret, Godthåbsvej og SMUKfest – Finn og Frank 

Markedsføring 
Ups, dette punkt overså vi. Jeg sætter vist bare i gang/iben 
 
Praktisk afvikling.  
NY aftale: Anne, Finn(?) og Yvonne kan mødes allerede fra kl. 16. Birgitte og Lone kommer 
hurtigst muligt. Det tager som regel længere tid end man regner med. 
 
Husk at samtlige sponsorer skal nævnes på opslag i salen på aftenen OG at alle navne skal 
sendes til Karina, så de kan komme på hjemmesiden. Desuden skal der være styr på, hvem 
der har sponseret hvilken præmie, så det kan nævnes ifm. uddeling. 
 
Spørge Jan B. om han vil være opråber.  
Huske at bekendtgøre reglerne – f.eks. hvad der sker i tilfælde af flere vindere i samme spil. 
Rengøring: Martin 

 
b. LIF opstartsmøde 

Det er på torsdag, 6/4. Der er tilmelding senest onsdag 5/4. Fiirgårde Forsamlingshus. Tager 
Finn med som aftalt sidst, eller? 
Finn og Iben tilmeldes. 
 

c. Zumba med Bjarne? 
Bjarne vil helst, at det bliver søndag i lige uger. Førstkommende søndag er udelukket. Der 
er 30 års fødselsdag i huset lørdag og ingen ved, om Martin kan nå at få gjort rent. Desuden 
er det første weekend i påskeferien, så der er sikkert mange som ikke er hjemme. Anne kan 
ikke deltage 23/4 og det er hende, som skal transportere Bjarne fra Skanderborg. Første 
mulige dato er derfor søndag den 7. maj (ja, det er dagen efter majmarked) kl 13. Anne 
undersøger nærmere. Det kommer til at koste 30 kr. pr. næse at deltage – betaling går til 
Bjarne. Skal vi tjene noget er det på drikkevarer efterfølgende. 
 
 
 
 



 
 

d. Majmarked 6/5 (Finn er tovholder) 
- Aftale med Brugsen? 

Møde igen 19/4. Indretning af p-plads ved Brugsen ændres. Parkering ved Vega 
så der er plads til flere aktiviteter ved Brugsen og der kommer samling på det 
hele. Det efterspørges om vi skal have nogen former for aktivitet i huset i 
dagtimerne – sidste år poker. Lone Löwenstein har lukket sin butik. Hun har 
stadig restlager. Måske var det en ide at hun fik salgs-/udstillingsplads hos os, da 
det er nødvendigt med overdækning? 

- Musikken på plads? 
Mogens og makker er booket. De skal have 8.000. 

- Mad (Anne) og entré? Forsalg eller blot tilmelding? 
Anne laver rigeligt med mad (noget nemt), da det før selve dagen måske er svært 
at beslutte om man har lyst til (/evner) at deltage. Både forsalg og salg i døren. 
100 kr for mad og musik ved forsalg i Brugsen. 125 kr i døren. I begge tilfælde 50 
kr for børn. 

- Rengøring efterfølgende? (se pkt. 3h) 
Martin får igen tjansen 
 

e. Konfirmationsudlejninger ifm. St. Bededag. HJÆLP! 

Dette punkt udgår, da formanden blot havde kigget forkert i sin kalender 😊 
 

f. Lars’ koncert med Slåbrock Band 26/5 
Finn deltager som repræsentant for forsamlingshuset for at sikre, at der må sælges alkohol. 
 

g. Fællesspisninger – nyt fra Margit? 
Intet nyt 
 

h. HOVEDRENGØRING? Det kunne være fedt om det blev inden konfirmationerne i maj! 
Ingen har tid eller overskud til hovedrengøring lige nu. Måske kan vi nøjes med at male 
panelerne og hyre Jytte til at pudse messing og evt. gøre rent/rydde op i køkkenet? Og få 
Martin til at tage vinduerne. 
Gardinerne ser herrens ud, Iben vil gerne forsøgsvis vaske dem, hvis nogen vil hjælpe med 
at tage ned og sætte op, men de bliver næppe ret meget pænere af det. Farvning er for 
dyrt. 
Lone kontakter Kirsten Clausen og hører, om hun har mod på at sy nogle ny og hvad det i 
givet fald vil koste os.  
 

i. Revy 2.+3. marts 2018.  
Kan vi regne med at Anders og Anne er kontaktpersoner. Til vi hører andet, må det være 
sådan. Vi skal bare vide, hvem vi skal holde kontakten til. 
 

j. Julefrokost 2017 
2017.12.02 Mon ikke vi skal sende invitationer ud allerede i eller inden sommerferien? 
Jo, vi skal i gang, for når virksomhederne vender tilbage fra ferie er det ved at være tid til at 
afgøre årets julefrokost.  
Overvejer muligheden for 2 forskellige løsninger. En, hvor der kan købes fuld pakke 
bestående af middag, musik/underholdning og drikkevarer ad libitum og en pakke, hvor ad 
libitum drikkevarer erstattes af køb af klippekort. Det skal ikke være muligt at købe enkelte 
drikkevarer, bliver for uoverskueligt at administrere.  



 
 

Priser er ikke fastlagt endnu, det må vi klare på næste møde. Lone tjekker et band ud, som 
hun synes er fedt. Men det er måske for dyrt. Undersøges nærmere. 
 

k. Foredragskoncert tirsdag den 19. september med Dennis Lyndom? (Johnny Cash) 
Aftalt med Dennis at vi snakker nærmere i løbet af sommeren. Vil mene, at vi skal i gang 
med at annoncere primo august? Punktet blot til info. 
 

5. Opfølgning på ideer fra sidst: 
a. Yvonne undersøger nærmere om børnearrangement 

Skolen har ikke økonomi til at deltage i år. Måske vil kirken være med. Yvonne har kontakt 
til Benedikte 

b. Frokostbobler og brunch ifm. SMUK? Evt. med standup, musik, … 2-3 timer max. 
Den idé dør nu. Ingen har lyst til stå for det. 

c. Tribute to Springsteen. Frank tog allerede under sidste møde kontakt til bandet, som er 
positivt stemt for at spille en koncert i huset. 
De er desværre alt for dyre til at vi kan gribe an med det. 20.000 kr. er lidt uden for vores 
budget. 

d. LANaften for de ældre unger. Spørg Tina Clausen, hun vil gerne hjælpe, har hun sagt. Finn 
får snakket med Waoo om enkeltarrangement. Alternativt købes kabel og en eller anden 
boks-ting, der kan fordele. 
Ungerne gider ikke. De vil hellere sidde ved privat arrangement, så idéen skrottes. 

e. ”Ungdomsklub”. Anne og Lone spørger deres teens, om det kunne være en idé. Bare en-to 
aftener om måneden. Ingen fastlagte aktiviteter, de skal selv styre det og vi sælger så bare 
sodavand og evt. lidt mundgodt. 
Som ovenfor. De unge gider ikke. 

f. Middag for hjælperne?? For best. medlemmer og partnere? 
Ja, det gider vi godt. For bestyrelsen og partnere. Anne vil gerne smække noget mad 
sammen og vi kan bruge huset. Engang i starten af oktober når Lone og Frank er kommet 
tilbage fra deres rejser til Afrika/Asien 
 

6. Eventuelt og nye idéer 
a. Vandreklub? Formiddagskaffemik for pensionister og hjemmegående? 

Begge idéer skydes ned. Vandreklub… Laver en aftale i privat regi for ikke at gå Luft under 
lokale Vinger i bedene. Kaffemik… Mon ikke de kommer til at sidde og fryse? 

b. Maling, renovering af facade? 
Finn arbejder videre på sagen. 

c. Hvis vi finder en dag for hovedrengøring kan nogen (Frank og Finn) tage sig lidt af 
udenomsarealerne. Ukrudt, affald osv. 

d. Henvendelse fra Omri fra Enggården. Har et band, Music Spoken Here, som gerne vil ud og 
optræde 
http://www.musicspokenhere.dk/ 
Prisen er 8.000 kr. Det er alt for dyrt, når man betænker, hvor alternativt det lyder. Vi vil 
ikke kunne trække folk nok til. Iben skriver svar med et ”tak, men nej tak” 

e. Vi diskuterer om Borgerforeningen kan række en hånd ud til Anders og Julie – AP Service – 
som er kommet i klemme efter huset blev jævnet af bussen sidste år under festivalen. De 
står over for at skulle lukke butikken, da der ikke givet tilladelse til erhvervsdrift på 
grunden. Og tilsyneladende ophører forsikringsdækningen ift genhusning lige om lidt. Finn 
prøver at høre dem, om der er noget vi kan gøre. Om byen kan stå sammen om at finde 
alternative overnatningsmuligheder i stedet for de nuværende skurvogne. Om vi kan råbe 
op i medierne (kan give bagslag) osv. 

http://www.musicspokenhere.dk/


 
 

f. De gamle borde og stole har hidtil kunnet lejes af husets medlemmer. De er et helvede at 
få op fra kælderen og er ved at gå til pga. fugt. Alt der opbevares dernede er dækket af 
skimmel og det stinker! Vi bliver enige om at forære borde og stole til spejderne, hvis de 
mener at kunne bruge dem og har plads til opbevaring. Yvonne spørger på torsdag. Eneste 
krav er, at de skal udlåne til Bjergløbet og andre ”almennyttige” formål. Om de vil leje ud 
bliver deres egen sag. 
Hvis de ønsker at overtage beder Iben Karina om at fjerne noten på hjemmesiden om at 
medlemmerne kan leje hos os. Det er alligevel en service, hvor indtægten på ingen måde 
står mål med besværet. 
 

g. Generelt skal der så ryddes op og ud i kælderen. Intet der står dernede overlever meget 
længere og så er der ingen grund til at det ligger der og samler endnu mere skimmel. 
 

7. Næste møde 
Tirsdag 2017.06.13 kl. 18.30 i forsamlingshuset med mindre nogen i mellemtiden melder sig til at 
lægge hus til. 

 


