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Dagsorden bestyrelsesmøde  
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
2) Økonomi 
 
3) Siden sidst 
 
4) Larm fra udlejning 
 
5) Kommende arrangementer 
 
6) Evt. 
 

 
 

Referat 
Dato: 30. November 2015 
Til stede: Anna, Lars, Iben, Gert 
Afbud: Karina, Carsten 
Næste møde: 26/1 2016 Hos Karina 
 
Ad 1: Referat godkendt og underskrevet. 
 
Ad 2: Beholdning er 12.000,- yderligere 13.000,- er fra indbetaling til julefrokost. 

A’conto for el er steget grundet højt forbrug. Vi regner med atter at betale 2 kreditorer efter 
julefrokosten. 

 
Ad 3: Torsdagsbar (4/11) samt fællesspisning (19/11) godt besøgt. 35 til spisning og 12/15 mand  l 
bar aften. Pokerklub kører på samme stade som normalt. 
 
Ad 4: Flere klager over larm fra fester. Bestyrelsen mener at have prøvet forskellige tiltag uden 
held. Vi har fra generalforsamlingen 1 år til at finde en løsning. Dette synes ikke muligt og fester 
for unge under 25 er derfor ikke tilladt fra 1/1 2016. 
 
Ad 5: Torsdagsbar 3/12 v/ Michael Græm. Fadøl samt nye drinks. Opslag i Brugsen. Varer 
indkøbt. Lars er medhjælper/spiller 
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Julefrokost 12/12 18.00.  Lars laver optælling af lager og der udregnes derefter forbrug efter 
julefrokost. Anne står for maden via Inco og Brugsen. Anne har måske en serveringshjælp. Iben 
kommer ved 15.tiden. Lars er med på opstilling(fredag) og er ”sal” koordinator samt konferencier 
under frokosten. Af andre spørges Søren Krause, ”Stark” Finn, Jan Brøgger, samt alle fra 
frivilliglisten. Skal bruges en del til servering samt opvask. Alle bedes spørge rundt. Lars står for 
den del. 
Anne sørger for borddækning, menukort(Gert skaffer karton samt markers). Lars skaffer gran til 
bordene(Ikke dryssende). Gert forhører sig om flamingokugler til ophæng. Lars undersøger om 
mulighed for mindre lyssætning. 
Mad: 2 slags sild, æg/rejepynt, fiskefilet m/rem, lakse tamtam, sylte, frikadeller, medister, 
flæskesteg, leverpostej samt mørbrad. Dette med tilbehør. Brød i rigelige mængder  Dessert: 
risalamande. Rester vil blive brugt til natmad. 
3 mandelgaver: 1 gavekort til fællesspisning f/4 pers, 2 små gaver ca. samme værdi!  
2 slags velkomstdrink, en til damer og en til mænd (Pink & Blå) 
Lars laver sanghæfte. Lars klarer delene vedr. musikken. Opstilling aftales de involverede 
imellem. 
 
Michelle Birkballe 1771 2016 12 – 16 Der regnes med spisning.  Pris 250,- Underskudsgaranti 
opnået fra kommunen.  Dette arrangement tages op efter nytår af bestyrelsen. 
 
Ad 6: pokerklub ønsker at bruge en lørdag på en dagsleje til visning af klubben. Pris og tid aftales 
med bestyrelsen. 
Det skal overvejes at gøre fællesspisningerne til ”tema” spisning (Afrikansk etc.) 
Lars for lavet pjecer for 2016 (med nye priser) og melder ud når de er klar til omdeling 
Flere enkeltstående arrangementer bør laves, ikke bare af forsamlingshuset men også 
udefrakommende. Alle ideer velkomne samt lade tilbuddet falde til andre interesserede. Dette 
besværliggøres af at det er svært at få folk til at involvere/engagere sig i huset. 
Stadig ønske om 100 pigers fest. Dette må overvejes i 2016.  
Juletræsfest bør måske genoptages. 
Flere sociale arrangementer i huset. Spørge foreninger, klubber etc. Huset kan bruges mere. 
 
 
 
Referent 
Gert 
 
 


