FLØNG FORSAMLINGSHUS
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 4-20, D 06.04.20
Tilstede: Poul, Tommy, Hans Christian, Anne Mette, Lene, Bent, Benny forp.
Afbud: Benny A.
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Godkendelse af referat fra d 16.03.20
Pkt. 3. Rettelse. Ny ovn m.m. pris kr. 380.000,- og ikke kr. 480.000,- som skrevet.
Budget
Har fået vores tilskud for resten af året.
Har fået det lån, vi bad om.
Hvad er der lavet indtil nu – Køkken m.m.
Kommunen betaler for maling af væggene i bagrummet.
Murer og elektriker kommer efter påske.
Kølerum kommer efter påske.
Polygon (Polivartro) ind over rengøringen. Har hjemtaget maskinerne.
Rengøring af de ting, der skal smides ud, ca. 30.000,- kr som vi får.
Opvaskemaskine + røremaskine (lille maren) skal rengøres.
Tvist mellem kommunen og 2 forsikringsselskaber.
Slutrengøring via forsikringsselskab – hvilket?
Udsug / emhætte nok ikke gået så meget i stykker, da den er beregnet til os, røg og
varme.
El-arbejdet skulle påbegyndes efter påske.
Komfur med 8 blus + hylde neden under+ en flyver (en hylde med kroge).
De blændede vinduer – hylde eller stang med kroge ønskes.
Ny ovn ønskes
”Kold jomfru” – bordplade med hylder i begge ender + køl + varmelampe.
Tag over pejsestuen /opvasken.
Firme Lundsgaard.
Tidsrammer er overskredet. Hvad er den nye tidsramme. Kan ikke se, at de bliver færdig
til tiden.
Postkassen ødelagt – de har bakket ind i den og revet den ned.
Kørt op over terrassekanten og ødelagt den.
Hoveddøren er dækket over og til.
Der skar ikke ret maget dagligt. Am skriver til Angham.
Eventuelt
Link fra Forsamlingshusets hjemmeside til bestyrelsen.
Benny har talt med Angham vedr. revner i husmuren + kalke huset. Angham synes, der er
en god ide.
Maling af salen i grå nuancer + radiatorer og toiletter. Milo tilbud incl. moms 40.000,- kr.
Bliver nok nærmere 50.000,- kr. efter Benny har ændret vedr. væg. Der er sagt ja til
maling af salen
Kølerum ca. 70.000,- kr. + reoler, ca. 77.000,- kr. + moms.
Får lidt penge retur for ødelagte ting – ca. 15.000,- kr. + moms.
Ny kokkeelev. 30-årig mand, Peter, fra Albertslund
Næste møde
ONSDAG d. 6.maj 2020 kl. 18.30

