FLØNG FORSAMLINGSHUS
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 1-22, D 08.02.22

Tilstede: Tommy, Benny, Bent, Anne Mette, Lene, Forpagter
Afbud: Hans Christian, Benny A.
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Godkendelse af referat fra d. 15.11.2021
Godkendt
Regnskab og budget
Har fået penge fra kommunen – Hele beløbet.
Regnskab sendt til revisor.
Sager til godkendelse
a. Vandskade.
Der er sprunget en kobling til en slange til opvaskemaskinen, der har resulteret i
en masse varme vandover det hele og vanddamp der drev og dryppede i
køkkenet og bagrum. Opdaget lørdag morgen lidt i kl. 8. Benny kørte fredag kl.
17.
Forsikring – Benny har talt med dem. Eventuelt dækning af vandudgift.
Service påhviler montør / firma. Regning på 1400,- kr. dækker vi.
Røremaskine – teknikerbesøg – regning mangler – Benny undersøger.
b. Brandskade
Ilden opstået i en bunke håndklæder m.m. der er kommet direkte fra
tørretumbleren. Da de har været varme i kurven, hvor de lå, opstod der ild i
dem, da de havde ligget lidt på bordet i en bunke, selvom der havde været i
kurven over en ½ time.
Et bord og en stol er brændt, tre stole er sodskadet. Væg mellem salen og
Pejsestuen er brandskadet. Brandvæsnet revet beklædningen på væg ned, da de
mente det brændte inde i væggen.
Benny har talt med forsikringsmændene. Den sidste forsikringsmand kommer i
morgen kl. 10.
Bestyrelsens egen forsikring skal også kontaktes..
Kommunen er kontaktet – de står for loft og væg. Der er sodskade i loftet og på
alle vægge. Akkustikpladerne skal ned eventuelt vaskes, hvis det er muligt.
c. Generalforsamling
Venter til næste møde.
d. Bygningsbesigtigelse.
Hans Christian (evt.) + Anne Mette ser på ønskelisten.
Orientering fra forpagteren
Aktiviteter indtil d.d.
Ikke rigtig sket noget i huset pga. Coronanedlukning
Eventuelt
Regning fra Aquacare. Har været sendt til Per’s gamle mail. Eventuelt noget i
forbindelse med det gamle fyr i kælderen.
Næste møde
ONSDAG D. 16. MARTS KL. 18:30

