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

Dato:     5. maj 2022  Sted:    Kirsten Katcher         Kl. 20.00 

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

Mødeleder:  Alle                                                       Referent: Karin 

EMNE BESLUTNING UDFØRER DEADLINE

Pkt. 1.(fast punkt) Godkendelse af referat. Referatet er godkendt

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.

Det går godt i alle udvalg. 
Kulturudvalget(Ulla, Rikke, Anna) har/vil hyre orkesteret 
Havlyd i september.  

Pkt.3.(fast punkt) Opfølgning på de emner der ikke er 
færdiggjort: Markise, Bilmagnet, fondsansøgninger. 
Rullegardiner. Tilflyttergruppen? 

.

Vedligeholdelsesudvalget vil sørge for markisen bliver opsat. 
Markisen skal dog være indkøbt inden årets udgang.  
Knud og … har opsat rullegardiner i Vegas. Det er bare 
vidunderligt at vi ikke længere skal tildække vinduer med kunst 
og møbler ved livestream og filmklub. Tak for det.  
Jena kontakter Jeppe med henblik på bilmagnet. 
Tilflyttergruppe var meget tilfredse med leje/lån af LVD. 

31/12 2022

Pkt. 4. Orientering fra generalforsamling i Østjyske 
Forsamlingshuse, Karin & Kirsten

Karin og Kirsten var i Ebdrup Forsamlingshus til 
generalforsamling i Østjyske Forsamlingshuse, som LVD nu er 
medlem af .Maden var god. Og vi blev orienteret om nye 
forsikringer som bestyrelsesmedlem i et forsamlingshus. 
Formanden for Ebdrup holdt et foredrag om hvordan de havde 
søgt penge til deres gennemrenoverede hus. Meget lærerrigt. 



Pkt. 5:  Gulvisolering - Se faktura fra Johannes. Tilbud om gulvisolering skal justere i forhold til ansøgning. 
Johannes. 

ASAP

Pkt. 6. Skal vi nedsætte medlemskontingent til 50 kr. 
årligt ? (Kirsten)

Det bliver vedtaget at medlemkontingentet skal til afstemning 
ved kommende generalforsamling i LVD. Målet er at nedsætte 
kontingent fra årskiftet til 50 kr. i håb om at øge 
medlemsskaren

Pkt.7.  Medlemskampagne? Skal vi lave et PR-fremstød 
med henblik på at hverve flere og nye medlemmer? 

Hvem kommer gratis ind til husets arrangementer? 
Kirsten

Karin arbejder på en ny medlemskampagne. Input og sparring 
modtages med kyshånd.  

Frivillige som arbejder heldags i LVD får fri entre. Bestyrelsen 
skal heller ikke betale entre.

September 
2022

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

Jena ønsker mandat til udsmykning af LVD. Jena får mandat.  
Jena har kontakt med Absent Minded Gypsys som orkester til 
årets julefrokost i LVD. Det bliver vedtaget med 3 for og Karin 
imod. Karin er ikke imod musikken eller orkesteret, men 
påpeger at Absent Minded Gypsys tidligere har optrådt i Vegas, 
senest i 2021. Jena hyrer Absent Minded Gypsys til årets 
julefrokost.  

Fællesspisning: Skal helst ikke aflyses. 

Pkt. 9. Emner til næste bestyrelsesmøde: Ingen. 

Pkt. 11.  Næste bestyrelsesmøde. Hvornår og hvor. Der er ikke fastsat dato for nyt bestyrelsesmøde. 

Caption


