
L  A  S    V  E  G  A  S    D  J  U  R  S   BESTYRELSESMØDE   Dagsorden / Referat 

Dato:     3. marts 2022   Sted:     Las Vegas Djurs          Kl. 19.30 

Tilstede.       Karin, Kirsten, Johannes, Jena                                                        Fraværende: Jeppe Haun og Mette Fischer 

Mødeleder:                                                         Referent: Karin 

EMNE BESLUTNING UDFØRER DEADLINE

Pkt. 1.(fast punkt) Godkendelse af referat. Referatet godkendes.

Pkt. 2.(fast punkt) 

Kort orientering om udviklingen i de områder du er 
primær ansvarlig for. Jvf. ”Overblik over 
bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder”   

Kun hvis der er sket noget ekstraordinært i dit 
ansvarsområde siden sidst.

Koncerten med Kornucopia er en realitet. Vi skal have sendt 
pressemeddelelser etc. ud. 

Pkt.3.(fast punkt) Opfølgning på de emner der ikke er 
færdiggjort: Markise, Bilmagnet, fondsansøgninger. 
Forberedelser til Fælles Frivillig, Fællesspisning 

Husets tekniske udstyr, faciliteter 

.

Kirsten fortsætter fondsansøgninger. Blandt andet søger vi om 
støtte til et nyt køleskab.  
Bilmagneten er på tegnebrættet. Jeppe har lovet af stå for den 
grafisk del af processen.  

Husets tekniske udstyr trænger til at blive støvet af.  

Jena spørg ind til om bestyrelsesmedlemmerne er godt nok 
forberedt på den kommende Fællles Frivilligdag. Det mener 
bestyrelsen at have helt styr på. 

Pkt. 4. Orientering,- Økonomiansøgninger,  Varme, app, 
Kirsten

Det blev et nej fra Sparekassen Djursland ;l ansøgte midler ;l en 
computer ;l huset. Det går godt med appen ;l husets varmesystem. 
Det er nemt og en god investering. 



Pkt. 5 SoMe, Markedsføring, Plakater, Orientering; Karin Der er fuld gang i lancering af Kornucopia og Jeppe kommer ind over 
med hensyn ;l plakat.

Pkt. 6.  Husly til flygtninge, renoveringsprojekter, LIV, 
Johannes

Vi drøAer om det er muligt at give husly ;l flygtning i Las vegas, Hvis 
det skulle blive nødvendigt. Vi bliver enige om at faciliteterne ikke er 
op;male. Meget tyder også på at Norddjurs Kommune har flere 
steder velegnet ;l formålet. Bestyrelsen er dog villig ;l at s;lle huset 
;l rådighed,. Dog ikke ;l overnatning.

Pkt.7.  Intet

Pkt. 8.(fast punkt.) Aktuelt: Her kan tages beslutninger der 
ikke er på dagsorden.

Intet 

Pkt. 9. Emner til næste bestyrelsesmødes dagsorden Flere emner her i referatet vil være gengangere på kommende 
bestyrelsesmøder.

Pkt. 11.  Næste bestyrelsesmøde. Hvornår og hvor. Kommende bestyrelsesmøde blive en uge før koncerten med 
Kornucopia. Tak for denne gang. 


