
Referat fra Medlemsmødet 18-08-22 

Referent:  Kis Bøggild

Tilstede: 11 medlemmer.

1. Ordstyrer valgt: Kis 
2. Referent valgt: Kis
3. Dagsorden godkendt !
4. Runde blandt fremmødte:

1. Inky: Ønsker mere styr på Facebook, vil forsøge at få 
administrations adgang. - 

2. Niels: Sagde lidt om økonomi i forbindelse med tag osv. 
3. Kis: Hun vil forsøge at lave en sms gruppe,  fortrinsvis til dem der

ikke benytter mail systemer eller er på nettet. Kontakt Kis 
71781951 – så ser vi om det lykkedes. 

4. Jesper: Godt Grundlovs og 1 maj arrangement. 
5. Vedrørende håndtering af medlemsfordele, besluttede vi, at vi inden 

afholdelse af arrangementer afgjorde hvem og hvor mange der er 
brug for til det enkelte arrangement - 

6. Vi vil fremover satse på have en DagsDato  Blok for indmeldelser 
liggende. Her noter navn og Mailadresse og evt. tlf. nr. Ved kontant 
gives kvittering, ellers kontonummer for indbetaling. - Husk at skrive
afsender og medlemanmodning ved bankoverførsel/ indbetaling. 

7. Kis forsøger at få Hyg ogByg op at køre igen hver lørdag kl 13. 
Strukturen er løs – men døren er åben – Se kalenderen. Det 
fungerede sidste år – Lørdag var der aktive i huset, og dermed nogen 
at lave noget sammen med.

8. Niels: Forsøgte at gi’ et overblik over hvor vi er henne praktisk og 
økonomisk i forhold til vores rør og tagprojekt. - Alt vi mangler for 
at komme i hus, er en kommunal garanti på mellemfinansieringen. 
Efter sigende (!:0) kommer vi på (?-)møde i løbet af september. 

9. Der var stor respekt og for arbejdet udført i B&B – men ikke de store
idéer om hvorledes vi fremover rekrutterer nye aktive i B&B 
gruppen. I forbindelse med at Jytte og Jette vil trække sig som 
tovholdere, kræves der nytænkning. Der er fremover behov for flere 
aktive hænder og hoveder, til fremover at være med. Vi satser på en 
større sammensætning i B&B  gruppen, så vi mere kan trække på 
hinandens kræfter.  



10. Susan Biber foreslog at øllene sættes op til tyve kr. i baren, da 
alle andre priser stiger. Det synes de fleste vi godt kunne, men det 
kommer måske også lidt an på om det er specialøl eller bare 
almindelig slaveøl. Vi kan jo prøve, og ellers evalueres i 
arrangementgruppen.
 

Under evt. nævner vi lige et forslag fra Peter om kuponer til musiker-
driks i baren, så  er det lidt lettere at holde en anelse snor i løjerne. 
Ikke fordi det er overdrevet af musikerne, men vi kan bedre få 
overblik.


