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Dagsorden bestyrelsesmøde  
 
Vi skal forberede: 
- ERFAmødet 10. jan. 
 
Vi skal snakke om: 
- Generalforsamling 
- Billetter på hjemmesiden 
- Maskebal (24. feb) 
 

Referat 
Dato: 9. Jan 2017 
Til stede: Dorthe, Carsten, Yvonne, Karina, Anne, Iben 
Afbud: Lone, 
Næste møde: 7. Feb 2017 
 
 
ERFA-møde: 

• Der skal nyt gulv og sammen med gulvet skal der isoleres 
• Facaden skal pudses og males 
• Gips i loftet i salen i den ene side 
• Nye radiatorer 
• Gavlen ved teknikrummet skal beklædes 
• Det drysser ned fra loftet i køkkenet 
• Væggen i salen ud mod vejen, der er utæt 

 
 
Generalforsamling 7. Feb 
Karina printer dagsorden og hænger op i Brugsen og på skolen. Og laver en Facebook begivenhed.  
Facebook opråb: ”Opråb, opråb, lidt at tænke over: hvis der ikke er nogen der vil stille op til bestyrelsen, 
hvad skal der så ske med huset?” 
 
 
Billetter på hjemmesiden 
Karina prøver om man kan lægge gebyret over på betaleren. Yvonne spørger hos FDF hvilken 
betalingsportal de har på deres hjemmeside. Vi fastholder kontingent på 300 kr. pr. husstand og så koster 
det foreningen 13 kr. pr. overførsel. 
 
 
Maskebal (24. feb) 
Yvonne er koordinator og laver billetter. 
Karina skriver på facebook. 
Medlemmer: 200 kr. 
Ikke medlemmer: 250 kr. 
Tilmelding senest 1 uge før 
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Kl. 18.30 til velkomstdrink og spisning kl. 19.  
Per (og Mette) har en højtaler hvor der bare skal tilsluttes en computer og det spiller rigtig godt. Så skal 
man lave en playliste på forhånd, som bare spilles. Anne spørger om vi kan låne den. 
Mad forslag: tapas tallerken med 3 retter på. Anne laver mad. 
”med lækker tapas tallerken og velkomstdrink” 
Lave en velkomstdrink af noget af alt det vi allerede har. 
 
 
Musik: Jukebox koster 2000 kr. at leje, hvor de kommer og sætter den op. 
Man kunne spørge Skanderborg musikskole eller et gymnasium om der var nogen der havde lyst til at 
komme ud og spille for 500 kr. eller mad og drikke. 
 
 
Evt.  
- Kunne man lave et loppemarked for luksus ting, indendørs? Så skulle det koste 50 kr. for et bord. 

Bestyrelsen kunne sælge kaffe og kage, øl og vand 
- ”Ungdomsfest”, en dag fra kl. 14 hvor forskellige kunne komme og spille. En stor grill, hvor vi 

kunne sælge pølser og øl 
 
 


