
     Bestyrelsesmøde d. 13-06-2022 

      Klokken 19.00 i klubhuset 

 

Til stede: Inge, Henriette, Bente, Torben, Susanne, Tina 

Fraværende:  Ingen 

Godkendelse af referat Godkendt  
Hansens Torv Der ser fantastisk ud! 

Vi skal have en skraldespand sat op på ydersiden, ud til fortovet. 
Der lægges flis i det bagerste stykke. 
Susanne spørger Torben (Vemb Tømmerhandel) 
 

Loppemarked 
Erfaring herfra 

Det var en tam omgang. Nogle folk pakkede sammen tidligt. 
Opslag på hjemmeside og Facebook. Ingen skilte ved vejen.  
Forslag: Lave faste skilte, hvor man bare skal sætte ny dato på. 
 

Fællesspisning d. 15 
Juni kl 17.30 
 
 
 
Indkøb? 
 
Hvem bager kage? 

Fællesspisning: 
Onsdag d. 15. juni -  
Pris 60 kr pr person, børn under 12 år halv pris 
Tilmelding og betaling til Henriette – 60808222 
 
Bente køber mere vin 
 
Torben 
 

Fondsansøgning Afslag fra Spar Nord på det oppe i skoven. 
Tina spørger Louise fra Holstebro Kommune ang. tilskud til fondsøgning 
kurser. 
Hører Frank ang. kurser. 
 

Skinner til skabene Niels-Bjørn vil høre smeden om han kan lave skinner. 

Sankt Hans Vi har en taler og en højttaler, mangler en mikrofon.  
Inge printer sang. 
 

Hjertestarter Den er serviceret, de kommer automatisk. Vi får regning senere. 
Anita Dalgaard vil gerne stå for det og få afholdt et kursus. 
Inge og Anita indhenter tilbud. 
 

Hjemmesiden Webmaster Niels Erik går på pension 
Tina overtager og får adgang til domænet fra webmaster. 
Bygger op fra bunden. 
Opdaterer hjemmesiden med “Under ombygning” note 
 

Rengøring i skabene Afventer til skinner er monteret. 



Madpakkehuset ved 
søen, vognskur og 
fiskebroen - vedligehold 

Torben bestiller maling. 
Der bliver sat en ekstra pind på broen. 
Vognskur ved sø skal have algefjerner og males. 
Der bliver lavet en spontan arbejdsdag / -aften når materialer er kommet 
hjem og vejret er til det. 
 

Klubhuset - vedligehold Vognskur skal have algefjerner og males. 
Bålplads opryddes. 
Hus males. 
Der bliver lavet en spontan arbejdsdag / -aften når materialer er kommet 
hjem og vejret er til det. Offentliggøres på Facebook 
 

Vores økonomi – 
hvordan ser den ud 

Det ser fint ud. 
MobilePay er ved at blive flyttet over til Bente. 
Bente er ved at have styr på overdragelsen. 
 

evt Menu til sensommerfest: Helstegt pattegris fra BH i Vemb 
195 for medlemmer - 225 for ikke-medlemmer 
 

 

Næste møde: 15. august. kl 19.00 - Kage: Anders bager en kage ;) 

 


