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FLØNG FORSAMLINGSHUS
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 4-19, D 18.06.19

Tilstede: Poul, Tommy, Hans Christian, Anne Mette, Bent, Lene
Afbud: Benny A.
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10.

11.

Godkendelse af referat fra d. 18.06.19
Godkendt
Budget
Der er penge på kontoen til rep. og nyanskaffelser.
Hjemmeside
Venter indtil videre. Indtil Forsamlingshusets hjemmeside fungerer.
Postkasse
Mangler stadig navn og adresse.
Husnummer
Mangler stadig udskiftning af husnummer
Benny’s ønskeliste
Venter til Benny deltager i mødet.
Lydisolering af loft i salen
Tilbud fra Lydacoakustik udleveret.
Skygger på loft i salen evt. kuldebro
Skal loftet males inden pladerne sættes op? Pladerne meget lette at klikke op / ned, hvis
der skal males.
Farve til pladerne hvid eller knækket hvid.
Efter 20.07.19
Bestilles
Søge fonde – Tommy
Fliser under halvtag
Træfliser – pris ca. 35.000,- kr.
Alm. Cementfliser langt billigere.
Beslutning – Alm. Cementfliser.
Fodkulde i salen
Der er ingen varme i kælderen efter nyt varmesystem.
Der opsættes 1-2 radiatorer i kælderen.
Fyret- temperaturen har ikke været over 60 grader på fyret.
Der skal mere varme ind – fremløbstemperaturen for lav?
Varmesystemet i huset – Ledningen stopper i huset og ikke ude. Poul
Fugt i køkkenet
Der er ikke noget galt med taget. Kommunen har set på det. Der vil altid stå 2 cm vand på
taget. Tagbrønd skal renses af og til – Poul
Evt. flytte sugeren over opvasken. Pris ca. 7000,- kr.
Der er to ventilatorer over opvasken.
Nyt punkt. El i huset
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11.
12.

El-systemet SKAL gennemgås, både på 1. salen og på scenen. Dette er nødvendigt af
hensyn til sikkkerheden.
Forpagteren kan ikke modsætte sig dette.
Elektrikeren sættes i gang.
Vaskemaskine og tørretumbler på 1. salen afmonteres.
Næste møde
ONSDAG d. 03.07.019 Kl. 18.30
Eventuelt
Kølerum venter til Benny kan deltage
Sal og toiletter hovedprioritet
Plader op e salen 1. uge i august
Maler ser på loft vedr. maling af loft.

