



Dagsorden 30.okt.2019 Rådstuen

Referat: Elsebeth


Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth, Linda, Kirsten, Rie, Heidi

Afbud: 


1 Godkendelse af referat (F) Godkendt referat fra d 26.09.2019 Godkendt, men Heidi havde meldt afbud

2 Gensidig orientering (F) Cirkusbygningen, Stiftende Generalforsamling

Kommunikation, Rie

Revidere Hjemmeside for fakta og tekst, Rie og 
Elsebeth

Nøgleliste udleveret.

Kjeld sørger for at holde os opdateret.

Det fungerer fint med vores Messenger gruppe. 
Elsebeth sætter sig med Naja og reviderer 
hjemmesiden.

3 Økonomi (F) René Intet nyt Claus og Rene mødes  i december for at ordne 
fondsøgning.

4

Samarbejde med BRK (F) Claus 
og Kjeld

Intet nyt. Det har ikke været muligt at få et møde på 
plads. Vi mangler en mand, der kan repræsentere os 
til Brugerrådsmødet. 


Rie spørger Nøtte om han er klar igen.

5

Gennemgang af reviderede 
arbejdsbeskrivelser til udlejning, 
rengøring og vicevært(D)(Bilag 
runddelt)

Godkendt med nogle ændringer Elsebeth sender til Henrik og Niels



6

Julestue 30.nov + 1. dec 14-16  
(B)  Linda.Hvordan organiserer vi 
det? Bilag Mailtråd


Vi mangler en stjerne til juletræet. Værftet mangler et 
juletræ. Claus kan få et efter julekoncerten. Vi vil sætte 
et juletræ på p-pladsen ved Sandvig Scenen. 
Bestyrelsen takker Ja til Anders tilbud om at holde 
juletræsfesten på Værftet d. 1. dec.

Lyskæden på Rådstuen er gået i stykker. Bestyrelsen 
beslutter at købe en ny kæde. Tina er tovholder på 
juletræsfesten.

Bestyrelsen havde en lang debat om, hvordan 
julestuen skal arrangeres. Vi ser dem som udstillere. 
De skal finde en tovholder og leje Rådstuen for de to 
dage rundt om 1. advent. Prisen er lavsæson for 
udstillere 1300kr.  De kommer med i en fælles 
annoncering om jul i Sandvig. Hvis de vil annoncere 
mere, skal de selv sørge for det.

Kjeld  og Kjeld vil gerne sætte det op. Claus sørger 
for juletræ på Værftet. Heidi laver en stjerne.

Vi beder Henrik om, at sætte den op. Kjeld lægger 
kæden til Henrik i Rådstuen.


Linda kontakter Mimmi om vilkårene.

Vi laver en alle-mail (Kjeld) til de erhvervsdrivende 
om de har et julearrangement.

Elsebeth laver en JUL I SANDVIG plakat.

Henrik står for lejekontrakten.


7
IZettle, er det noget for os? 
(B)Heidi og René

Debat.  IZettle koster 200 kr for en reader + 2% af 
hvert køb + et sim-kort. Vi har en mobil. Bestyrelsen 
afventer en beslutning.

8

Reviderede kontrakter til 
udlejere. (B) 
Bilag er sendt rundt. Claus og 
Elsebeth

Med flere ændringer godkendes 
 Sendes til Niels og Henrik

9 Evt (F) Flot oprydning af Rådstuen.


Næste møde (F) 27/11 afbud Claus og Elsebeth Rådstuen. Gæster 
Henrik og Niels

Rie inviterer gæsterne.

Punkter til næste møde (F) Inviter Niels og Henrik og Rengøringen

Endelig godkendelse af vores kontrakter,priser m.m

Juletræsfesten

Julestuen

Nytårs paraden

Julefrokost


