
FLØNG FORSAMLINGSHUS 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 2-2019, D 18.03.19 

Tilstede: Poul, Hans Christian, Tommy, Anne Mette, Benny 

1. Godkendelse af referat fra d21.01.19. Best møde 1-2019 

 Referat godkendt med følgende rettelse under evt. sidste afsnit. Der står vand ovenpå 
taget. 

2. Budget 

 Regnskabet fremlagt og gennemgået. 
Nuværende revisor beholdes indtil vi har fundet en anden og indhentet tilbud. 

3. Skal laves 

 Plade ved el-skab 1. sal er opsat 
Eftersyn af el på 1.salen mangler. Poul 
Gaskomfuret – dysserne skal blæses rene, ellers fungerer det fint. - Poul 

4. Generalforsamling 

 Der er powerpoint til de forskellige poster 
Tommy har aftalt med Benny, hvordan bordene skal stå. 

5. Ønskeliste til forbedringer og nyanskaffelser - inde 

 Nyt køleskab. 
Grøntrum laver om til kølerum. Poul undersøger om det er muligt før der købes nyt 
køleskab. 
Døren fra Pejsestuen til køkkenet piber når den bevæges. Hans Christian 
Benny udarbejder en liste. 

6. Ønskeliste til forbedringer/ændringer ude 

 Affaldscontaineren er ofte for lille. Ønsker to container. En til affald og en til pap. 
Undersøges om det er muligt. Poul 
Benny udarbejder en liste over yderligere ting. 

7. Scenen 

 De fleste ting, der ikke hører til der, er flyttet. 
Der står to varmekasser. Poul + Hans Christian flytter. 
Mahmud kontaktes igen vedr. scenetæppet. AM 

8. !. salen 

 Den er nu næsten i værelserne. 
Badeværelset venter indtil videre. Bruges ikke for tiden. 

9. Næste møde 

 Lige efter generalforsamlingen. 

10. Eventuelt 

 Ventilation over opvasken – taget er endnu ikke lavet. Kommunen kontaktes. AM 

 Der er ikke fodkulde i salen. Der kan opsættes radiator i kælderen, hvis det bliver 
nødvendigt. 
Skydedør mellem pejsestuen og salen lukker ikke helt til. Afprøvet, kan godt lukkes. Der 
undersøges, om det er muligt af afmontere skydedøren. Poul 
Afløbsrør på udbygningen mangler. 
Lille rum på gangen ved Krostuen. Hans Christian tømmer. 
Der kunne godt stå et skilt i ”trekanten” med Fløng Forsamlingshus 
Hjemmeside Forsamlingshus er via Landsbylaugets hjemmeside. 
Varmesystemet kører ordentligt for tiden, dog ikke varme på dametoilettet ved krostuen. 
Poul                    Er i tvivl om det er varmen eller toilettet, der ikke virker. 

 


