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Referat 
Dato: 25. Oktober 2016 
Til stede: Lone, Yvonne, Carsten, Iben, Karina 
Afbud: Dorthe, Anne 
Næste møde: 22. Nov kl. 19 hos Lone 
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
2) Økonomi 
Der står 19.000 kr. på kontoen. Lone overfører 5.000 kr. til John Arne. 
Der kommer formentlig en forsikring lige om lidt der skal betales. Der skal helst stå 10.000 på kontoen 
hele tiden. 
Iben scanner underskrevet regnskab 2015 og Karina lægger det på hjemmesiden. Lone tjekker op på om 
kommunen har modtaget regnskabet. 
 
3) TOP.nu 
Det udkommer 3 gange om året. Koster omkring 5000 kr. om året. 
Er det for dyrt? Kan man komme på skærmen i Brugsen uden at være i TOP.nu?  
Man kan i bladet kun have: et billede af huset, hjemmesiden, mail og facebook side – dette sørger 
Yvonne for. Så kan vi kontakte Allan om at komme på skærmen inde i Brugsen. 
 
4) Regler for bestyrelse om leje af huset 
Laves som pdf og lægges på hjemmesiden sammen med vedtægterne (Karina) 
 
5) Siden sidst 
Børne koncerten er blevet rost rigtig meget. Det må vi gøre igen. 
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6) Kommende arrangementer 
• Irsk aften: Yvonne skal have skrevet til hjælperne og har styr på det meste. Karina laver 

facebook opslag. Der skal bestilles Guinness i Brugsen. 
• Julefrokost: Iben laver invitation, Karina sender den ud til de lokale virksomheder. Iben spørger 

Mogens musikker om de kan spille med bandet. Carsten og Birgitte kommer, Lone står i baren, 
Iben. Anne kunne være tovholder? Gert og Ane vil gerne stå i baren. Der skal stå en øl ved hver 
kuvert når det starter og snaps på bordet, så kan de selv hente resten i baren. Stil et bord foran 
køleskabet og så sørg for at der hele tiden står øl på bordet. Bestil nogle få kasser med sodavand 
på små flasker til under maden. 

 
7) Evt. 

• Møbler: Iben, Yvonne og Karina henter møbler på mandag i Galten. Carsten (Yvonnes mand 
henter møbler i Skanderborg). Det må stå i gangen indtil vi får sat det op. 

• Affald: vi bestiller større beholder for restaffald og emballage hos Reno syd (Karina ringer). 
Carsten sørger for at Marius Pedersen containeren bliver fjernet og når flaskecontainer er tom, 
skal denne også fjernes. Iben sørger for at tømme den over i emballage efterhånden. 

• Betalings service til medlems-kontingent: Koster ca. 2000 kr. om året i fast gebyr dertil 
kommer gebyr på ca. 6 kr. når der skal opkræves medlems betaling en gang om året. 

• Billetter på hjemmeside: 
Bruger man Quickpay koster det omkring 2000 kr. om året i fast gebyr. Så kan man modtage 
DANKORT. Bruger man Paypal koster det ikke noget om året, men dermed et gebyr når der 
sælges noget (% gebyr af beløbet). Så kan man bare IKKE betale med DANKORT, men VISA. 
Vi prøver med Paypal og så mulighed for at købe billet i døren/i Brugsen eller måske Swipp? 

 
 


