
  

 

 Placering: Alrøvej 356 

 Dato: 02-04-2019 

 Tidspunkt: 19:00 
 

ALRØ FORSAMLINGSHUS 

Mødereferat 
 

Punkter på dagsorden 

I. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen 

PKT 1. 
Vi har oprettet en aktivitetsliste og denne opdateres med fremdrift og afklaringer. 
 
Noter fra mødet: 
Kontrakten vedr. brugen af Forsamlingshuset til BIF aktiviteter er udarbejdet. 
 
Udskiftning af varmtvandsbeholder – prisniveau 16.000 kr + moms på en beholder med samme 
kapacitet som i dag. Mht. Tryk – vil vi inden investering i ny varmtvandsbeholder, have checket 
trykket. Leif undersøger prisen for varmtvandsbeholder med dobbelt kapacitet, hvis prisen er 
under 25.000 kr., så igangsættes dette. 
 
Nye borde og 32 stole fra Gylling sognegård er nu flyttet ind i den lille sal. 
 
Internet til forsamlingshuset – markering er sat ved lille sal – Leif har kontakten til Aura. 
 
Kontaktperson hos kommunen og hvor ofte kommer de rundt – Leif checker med Karsten. 
 
Bestyrelsen sender en stor tak til Karsten, sammen med en lille gave. 
 
Mail set til ”den lille avis” 
Orientering fra Alrø forsamling 

Formand, Karsten Haufort havde inden vores bestyrelsesmøde d. 11-3-2019 besluttet at trække 
sig og derfor var suppleant Winnie Margrethe Jensen indkaldt til mødet.  
Bestyrelsen takker Kasten for den store indsats, han i en lang årrække har lagt i 
bestyrelsesarbejdet for Alrø Forsamlingshus. 
 
På bestyrelsesmøde blev den nye bestyrelse konstitueret: 
Formand: Leif From Andersen 
Booking: Lone Liboriussen 
Sekretær: Dorte Damgaard Hansen 
Medlem: Ute Thadewalt 
Medlem: Winnie Margrethe Jensen 
Bogholder: Jens Liboriussen 
 
På General forsamlingen modtog vi en række forslag, som vi nu er i fuld gang med at behandle i 
bestyrelsen.  
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ALRØ FORSAMLINGSHUS 

Vi har lavet en aktivitetsliste som vi fremover vil offentliggøre på alroenet.dk efter hvert 
bestyrelsesmøde, sammen med et referat. 
 
 
PKT 2. 
Næste møde 28. maj 2019 i forsamlingshuset kl. 19:00 
 

N1 Handlings pkt. Ansvarlig Deadline 

#1 Kontakt til kommunen – 
overlevering fra Karsten 

Leif 28-05-2019 

#2 Referat og aktivitetsliste skal 
offentliggøres på alrø net – Dorte 
kontakter Christoffer 

Dorte 28-05-2019 

#3 Ejerskab af telt og administration –
De øvrige bestyrelsesformænd 
kontaktes  

Dorte/Leif 28-05-2019 

    

    

 

 

Beslutnings pkt. Dato 

Referat og aktivitetsliste skal fremover offentliggøres på Alrø net 02.04.19 

  

  

  

  

  

 


