FLØNG FORSAMLINGSHUS
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 3-2019, D20.05.19
Tilstede: Poul, Tommy, Hans Christian, Benny A, AM, Bent, Lene
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Godkendelse af referat fra d 18.03.19 + fra generalforsamling
Begge godkendt uden bemærkninger
Budget og regnskab
Der er penge på kontoen, så det er muligt at udskifte ting i køkkenet.
Eftersyn af el på 1. salen
El-eftersyn ikke udført endnu – Poul
Varmetermostat i Pejsestuen er ordnet.
Rensning af dysser på gaskomfuret Bliver udføre senere - Poul
Ønskeliste til forbedringer / ændringer inde
Modtaget tilbud på etablering af kølerum. Poul ser på det.
Modtaget liste fra forpagter Benny. Tages op på næste møde, når forpagter er til stede.
Ønskeliste til forbedringer / ændringer ude.
Træfliser under det nye halvtag. Poul kontakter Lars
Der er kommer en ekstra container, skal bruges til pap.
Ønskeliste fra forpagter Benny udleveret. Tages op på næste møde, når forpagter er til
stede.
Scenen
Varmekasser – Poul
El-ckek af lys på scenen – Poul
Skinner til lamper – næste møde.
Brandmyndighed ved scenen. Spørg Benny, Per eller kommunen - AM
Ventilation over opvask
Tagbrønd har været stoppet, derfor vand på taget. Tagbrønd skal renses af og til.
Ønsker Benny et til sug over opvasken – (pris ca. 7000 kr) - Poul
Hjemmeside
Har nu link via Landsbylauget. Mangler link via Forsamlingshusets hj.side til bestyrelsen,
hvis det er muligt. – Tommy
Postkasse
Der skal sættes navn og adresse på postkassen, da den bruges,
Poul undersøger med Anita.
Husnummer
Skal være 12A. Poul køber nummer og opsætter.
Næste møde
Tirsdag d. 18.06.19 Kl. 18.30
Eventuelt
Benny’s regnskab til bestyrelsen. Benny rykkes. AM
Per’s regnskab mangler – Per rykkes. AM
Runde borde til salg – HC
Tallerkener på scenen skal bæres op på 1. salen. Benny kan ikke. Blev gjort efter
bestyrelsesmødet.
Salen. Lydisolering af loft. Lydac. Kommer torsdag d. 23.05.19. Måler op og giver et
tilbud. HC
Benny har selv kontaktet et firme, hvilket?. Pris ca. 125.000,- kr.

