Referat 26.09.2019
Referat: Elsebeth
Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth ank. kl. 18.10, Linda, Kirsten, Rie,
Sted: Værftet kl.17.00-19.30
Gæst: Flemming Beck , BRK til punkt 4
Afbud: Heidi

1

Godkendelse af referat (F)

Godkendt

Elsebeth sender det til Naja.

2

Gensidig orientering (F)

Nøgleiste (EF) Kjeld opbevarer nøgler foreløbig. Vi vil
gerne have et sæt hos Dideriks Veranda og i Rådstuen
Flagliste næste år (Rie)
Status på Cirkus Stjerneskud bygningen. (jvf.
messenger 5/9) Vi ser hvad der sker.
Opfølgning på bestyrelsesjulefrokosten. Dato? (Claus
og Kjeld). Det bliver d. 13. dec.
Julestuen. Linda har overtaget opgaven.
Bøger i Rådstuen: (Kirsten). Der bør kun stå bøger i
reolen, alle andre bøger skal væk.
Julearrangment på Værftet. (Tina)

Kjeld kontakter Svend Erik, Caroline og Karina og
hører om de har nøgler. Kjeld laver de to nøglesæt.
Rie sender flagliste ud til foråret.
Claus og Kjeld arbejder videre med julefrokost for
bestyrelsen og sender en invitation ud.
Linda kontakter Gunvor og finder ud af hvordan det
har været tidligere.
Rie giver Bogby besked om, at rydde op.
Julearrangementet: Christina lukker d 30/11, så vi
spørger Anders, om han vil åbne for os d. 1/12

3

Økonomi (F)

Status på Musikfestival. René
10.000kr blev afsat ved GF til Lysets By, altså der er
penge nok til de indkøb der er gjort.

René afslutter løn til Annelise og Tina Buch

ca. 30.000kr, anonncepenge og fondsmidler mangler
på Musikfestivalregnskabet. Claus & René sætter sig
sammen og gør det færdigt.

Samarbejde med BRK (F)
Gæst Flemming Beck

Mail fra Sandlinien 31/8. vedr traffik.
Flemming Bech fra BRK fortæller om de mulige lamper
vi har at vælge imellem istedet for de helt gamle vi har
nogle steder i byen. Bestyrelsen mener ikke, at de kan
tage den belysning på Sandvigs beboeres vegne, og vi
ønsker først og fremmest at Flemming går tilbage &
hører hvad det vil koste at ændre på de gamle til LED.
Samt hvis det ikke er muligt, må det i høring, hvad der
så skal ske, er bestyrelsens ønske.

4

5

Toilettet på scenepladsen er låst????
Claus og Kjeld spørger om BRK kan laver ekstra
Parkering
huller til ekstra flagstænger.
Kjeld & Claus har ikke kunnet få et møde istand om de
øvrige ting der skal tales med BRK om. Toilettet ved
scenen er nu fjernet, hvilket klart er for tidligt.

Skal vi have IZettle? René og
Heidi (D)

Udsat til næste møde

6

Skal vi have vimpler? Flere
flagstænger? Skal vi have en
vimpel på flagstængerne hele
året? (D)

Vi skal have nyt flag til næste sæson. BRK bliver sat i
gang med at lave huller.
Næste flagsæson sætter vi vimpler udenfor sæsonen.
Sæsonen er 1. juli-1.sep. ved stranden og ved
Rådstuen

René køber flag til 10 m stang.

Lejekontrakter revideres.
Hvad skal lejen være for en
forlængelse af en udlejningsuge
Bilag René

Der bør stå, at de skal sæte flaget op.
Leje af Rådstuen til privat arrangementer. Vi retter den
til, så den gælder for timebasis og dagsbasis.
Ustillingskontakt: vi tilføjer punkt 4: Det er ikke tilladt
at sætte plakater op indvendige og udvendigt på døre
og vinduer.. Man kan bruge A-skiltet
Ændring af punkt 7: pressemeddelelse sendes BH’s
lokal journalist.
Lejeomkostning: ændres fra 1400 til 1600 for
højsæson. Højsæson er uge 27-32
Lejeomkostning uden for sæsonen 13.000kr
Punkt 5: tilføj rengøring fra den anden kontrakt
Punkt 7: Fern navn på kontaktperson
Tilføj: vi opfordrer udstillerne at sætte flag op/ned.
Bogholmeren, er i stykker. Skal den med?

Claus og Elsebeth retter til og sender rundt.

7

Evt (F)
Næste møde (F)

Forslag: onsdag 30.10 sted
Som udgangspunkt holder vi møde hver sidste
onsdag i måneden.
Hvor: Rådstuen. Kirsten bestiller mad.

Punkter til næste møde (F)

Arbejdsbeskrivelse af rengøring af Rådstuen og
varetagelse af udlejning revideres (bilag)
Julestuen (Linda) 30. nov + 1 dec.
Skal vi have IZettle? René og Heidi
Reviderede kontrakter til godkendelse (Claus og
Elsebeth)
Revidere kontakter på hjemmesiden
Revidere Tekst på hjemmesiden: Rådstuen

