FLØNG FORSAMLINGSHUS
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 7-20, D 06.07.20

Tilstede: Poul, Hans Christian, Tommy, Anne Mette, Lene, Bent, forpagter
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Godkendelse af referat fra d 03.06.20
Ingen bemærkninger.
Budget og regnskab
Der står lidt på kontoen.
Får måske ca. 50.000,- fra forsikringen
Vi har stadig penge til gode hos polygon vedr. røremaskinen.
Regning på nye borde, Benny afleverer.
Rengøringsdelen – Benny mangler stadig at få penge. Benny tager det med Top-Danmark.
Der er småting, der ikke er kommet tilbage fra rengøring.
Den ene store højtaler er ”blevet” væk under renoveringen.
Hvad mangler ifm. renovering inde?
Mangler at få sat de sidste hylder op.
Køkkenet mangler småting.
Tag over pejsestuen
A. Afslutning af tagrende
Afslutningen er lavet, men der er ikke forbindelse mellem de to tagrender. Dvs,
vandet plasker ned på taget over pejsestuen. Poul ser på det.
B. Lyskasser.
Der er malet.
C. Manuel ventilation
D. Lukket på alm. Vis. Den bliver ikke pillet ned. Det nye udsug fungerer fint.
Renovering af murværk
Alt skulle være renoveret.
Skulle være færdig med at kalke.
Mangler at male soklen – Benny kontakter Angham.
Trappesten ved køkkendøren er i stykker. Rep?
Udendørs arealet
Der er ikke klippet hæk endnu.
Ham, der står for det udendørs, er på ferie – skal vente til han kommer tilbage og så har
der været corona, hvilket også har givet ventetid.
Ønskes flagstang. Må være 8,5 m. Benny søger kulturelt samråd.
Flag – danmarkssamfundet uddeler flag.
Orientering fra forpagteren
Ønsker nye borde og stole
Toiletgulv ved krostuen. Kommunen har ordnet gulvet.
Efterår – der er bankospil x 2. et for børe og et for voksne.
Der afholdes Mortensaften og 2 x julefrokost.
Frivillighedsdag d. 12. september i Hedehusene. Benny vil evt. opstille en stand, men kan
ikke selv være der. Hvem vil / kan deltage? Lene vil gerne.

8.

9.

10.

Der er nu 2 kokkeelever.
Gulvtæppe på scenen er renset.
Fra midt august, vil det være muligt at købe smørrebrød om fredagen.
Fra ca. d. 24. august, vil det være muligt at købe aftensmad til afhentning mandag og
torsdag.
Nyt punkt.
Generalforsamling
Nyt punkt
Næste møde
TIRSDAG D. 25. August kl. 17.45
Nyt punkt
Eventuelt
Snak om lidt af hvert.

