
FLØNG FORSAMLINGSHUS 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 1-20, D 13.01.20 

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

1. Godkendelse af referat fra d. 04.11.19 

 Godkendt. 

2. Budget og regnskab 

 Mangler bilag/regninger fra Benny 
1. kvartal – tilskud er modtaget. 

3. Toiletter ved Pejsestuen og i hele huset. 

 Er lavet. 
Der mangler strøm i forhold til spejlene. 

4. Radiator indløbstemperatur 

 Poul kontakter dem. 

5. Tag over opvasken  

 Hvis Kommunen ikke ordner det, bestiller vi en syns- og skønsmand fra Teknologisk 
Institut. 
Poul har møde med Angham i morgen ( d. 14.01.20.) + en tømmer fra kommunen. 

6. Generalforsamling. 

 Generalforsamling onsdag d. 15. april 2020 kl19. 
Bestyrelsen mødes kl. 17.45. til et let måltid. 
Annonce – Tommy. 
Dagsorden – A. M. 
Beretning – Poul (AM) 
Dirigent – Søren Sørensen, hvis han vil og kan. 

7. Benny Orienterer om arrangementer, afholdte, kommende og andet 

 D. 28.01.20 Danmarksindsamlingen. Holger K. Nielsen kommer. 
Kulturhusenes cafe – ikke afgjort endnu. 
Bankospil -  en kæmpe succes. Afholdes 4 gange årligt. 
Familiebanko – nyt. Solgt 75 billetter, max 90 personer. 
Kokkeelev går ok. 
Ønske – evt. filmlærred til krostuen. Pris ca. 20.000,- Poul spørger elektrikeren. 
Køleskab til sodavand/øl virker ikke. Rep. Eller et nyt. Benny kontakter kølemontøren. 
Komfur er ok endnu. Ønskes et nyt med plads under. 
Ovn skal nok .snart udskiftes. 
Ønske – ”kold jomfru” (bord med køl i). 
Storkøkkenmontør (Næstved) med til gennemgang af køkkenet (fornyelse). Poul 
kontakter. 
BWT system lukket – er i stykker. 
Ovnen – der er ikke damp i ovnen. 
Rengøringsrum – ønskes nyt gulv + malet. Pergo tåler alt. Poul taler med Lars. 
Salen – bar ønskes ændret, så den bliver en bedre arbejdsplads for tjenere. 
Ønskes – udskiftning af alle bordene. Hans Christian ser på Kulturhuset i Borup. 
Renoveringsarbejde – Benny har en lang liste. Sender listen til bestyrelsen. 

8. Næste møde 

 Mandag d. 2. marts kl. 18:30 

9. Eventuelt 

 Intet til eventuelt. 
 


