
Referat fra bestyrelsesmøde 12.11.21 
Afbud: Jørgen Hansen, Annette Thysen 
Deltagere: Jens Arne Petersen, Elise Kølleskov, Bente Kristensen, 
Hanne Thomsen, Inge Merete Drejergaard, Lene Andersen, Bodil 
Skov. 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Orientering/status 

Julearrangementer 
Byggesag 
Shelter (spejderne) 
Personale/ rengøring 
Underskrift fra bank 

4. Økonomi Foreningen 
Økonomi Cafeteria 

5. Aktivitetsudvalget/orientering 
6. Almen orientering 
7. Eventuelt  
8. Næste møde 
 
1. Dagsorden godkendt 
2. Jens Arne udleverede liste over fastlagte julearrangementer. 

Der vil blive hængt liste op over kommende 
julearrangementer, så alle frivillige kan skrive sig på, hvornår 
man kan hjælpe.  
Alle der kommer i Skibhuscentret skal have Coronapas fra 
mandag den 15. november, det skal fremvises, hvis vi beder 
om det. Møbler til udestuen bliver bestilt, når vi finder de 
rigtige. Udestuen er ikke helt færdig, der mangler fliser og 
branddør. 



Shelter til spejderne bliver opført på jorden helt bagers på 
området, der bliver langt jernplader ud, så græsset ikke 
tager skade.  Vi regner med at have yoga instruktør fra 
januar. Måske aftendans i det nye år? Det er ikke lykkedes at 
finde en blomsterbinder. Rengøring: der mangler personale 
til rengøring, vi forsøger, at finde en løsning. Bestyrelsen 
underskrev med navn og titel til banken fordi vi har fået ny 
kasserer.  

3. Økonomi i foreningen ser fornuft ud. Mindre overskud i 
cafeteriet.  Der mangler kontingent fra 81 personer, der kan 
betales kontingent fra mandag den 15. december 
Prisregulering fra januar, bestyrelsen mødes den 15. 
december kl. 11 for at godkende prisregulering fra januar 
2022.  

4. Aktivitetsudvalget holder møde mandag den 15. december.  
5. Dem der vil sidde i den nye havestue, skal selv hente deres 

forplejning. Julefrokost 7. december kommer til at koste 150 
kr. pr. person. Julefrokost for frivillige bliver 15. december kl. 
12 

6. Møde for frivillige er udsat til et senere tidspunkt. 
Hjertestarter bliver sat op ved indgangen i det nye år. Der 
forsøges at lave et hjertestarter kursus. Måske et kursus 
med Mitid i 2022.  

7. Næste møde 28. januar 2022 kl. 9 i Skibhuscentret 
 

 
 


