
OPGAVE INDGIVET AF INDGIVELSES 

DATO

ANSVARLIG PRIORITET STATUS ESTIMAT STARTDATO FORFALDSDATO % FÆRDIG FÆRDIG?BEMÆRKNINGER

#1
Etablering af aftale mellem BIF og Alrø forsmalingshus omkring 

brug af forsamlingshus til idræt
BIF 06-02-2019 Lone 2=HØJ Fuldført 11-03-2019 02-04-2019 100% BIF har modtaget kontrakten

#2 En kasse til Gassen så lejere ikke står med frossen gas BIF 06-02-2019 Leif 1=AKUT Igangsat 02-04-2019 01-10-2019 0% Leif ordner dette

#3
Mere tryk på vandhane og ny vandhane med spuleudtræk i 

køkkenet evt. ny/større vandvarmer 
BIF 06-02-2019 Leif 1=AKUT Igangsat 25.000 11-03-2019 01-06-2019 50%

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.

OPDATERING - Tryk på vandet er OK efter rensning af filter 

v/vandmåler, hvorfor smeden er bestil til motering af ny spule 

vandhane samt varmvandsbeholder til montage på væggen med 

dobbelt kapacitet

OPDATERING - Afventer VVS'er

#4 Tagrende på det nymalede skur mangler nedløb BIF 06-02-2019 Leif 2=HØJ Fuldført 02-04-2019 02-05-2019 100% Er udført

#5
Udskiftning af punkterede ruder - (kontakt til kommunen, 

alternativ finde alternativ finansering)
BIF 06-02-2019 Dorte 2=HØJ Godkendt 02-04-2019 10-05-2019 100%

Prisniveau er checket med HTM BYG, så vi kender prislejet. 

Udskiftning ved lejlighed

#6
Forskønnelse af lille sal, fjerne det høje skab med div. Ting evt. 

oprydning i de andre skabe
BIF 06-02-2019

Lone/

Winnie
2=HØJ Behandlet-Godkendt 01-09-2019 01-11-2019 0%

Efterårsprojekt - som udgangspunkt fjernes det høje skab, så der 

skal ryddes og/eller findes alternativ opbevaring'

OPDATERING - Forskønnelsesweekend - 9.-10. nov. Med 

prioriteret liste, og med tilmelding. Opslag i Alrø rundt + aktiv Alrø 

(Dorte laver opslag)

Dialog med onsdagsklubben (Lone)

#7
Afklaring vedr. nyt telt (ejerskab og administration) afklaring 

med de andre foreninger
BIF 06-02-2019 Leif 2=HØJ Behandlet-Afvist 02-04-2019 10-05-2019 100%

Leif kontakter de andre foreninger, mail sendes:

Vi vil gerne stå for booking, men check af udlevering og 

returlevering og selve investering kan vi ikke påtage os, da vores 

primære fokus er på huset og husets drift.

OPDATERING - Vi lukker punktet

#8
Nedsættelse af arbejdsgruppe til projekt "Glas i gavl og Scene 

væk"
BIF 06-02-2019 Lone 2=HØJ Udskudt 0%

Annette har meldt sig, vi sætter det på dagsordenen på næste 

møde.

Lone skriver til Annette

OPDATERING Manglende tilslutning til arbejdsgruppe, afventer 

evt. på næste generalforsamling

#9 Afhente borde og stole  fra Gylling præstegård til den lille sal AF 01-01-2019 Leif 3=MEDIUM Fuldført 02-04-2019 02-05-2019 100%
Leif og Lone har hentet borde og stole og de er sat på plads i den 

lille sal

#10

Persondataloven - medlemsliste og udlejning

Lone tale med Kristoffer vedr. tilføjelse af samtykke til booking 

formularen

De andre foreninger er intereseret i at at samarbejde om 

persondata vedr. medlemslister

AF 02-04-2019 Lone 2=HØJ Igangsat 02-05-2019 01-11-2019 50%

Er videreført til næste møde - Lone kontakter de andre bestyrelser 

på Alrø.

OPDATERING - tekst påføres booking siden - "Persondata 

anvendes kun i forbindelse med booking, og slettes senest 6 

måneder efter lejens ophør". Det skal checkes med de andre 

bestyrelser omkring medlemsliste. 

(Lone checker med Jens og Anette)

#11 Ny flagstang - den gamle knækkede AF 01-05-2019 Leif 1=AKUT Fuldført 02-05-2019 02-05-2019 100% Blev opsat på bestyrelsesmødet

#12 Sommerfest 2020 20. juni AF 03-09-2019 Lone 3=MEDIUM Igangsat 03-09-2019 03-09-2019 100% Dato  er fastsat til 20. juni - 2020, afstemt med BIF

#13 Gennemgang af erstatningsprislisten AF 03-09-2019 3=MEDIUM 03-09-2019 22-10-2019 Prislisten gennemgåes på næste møde

#14 Rengøringsweekend 29. feb 2020 AF 03-09-2019 03-09-2019 01-10-2019 100% Skal i avisen

Aktivitetsliste 

ALRØ FORSAMLINGSHUS ALRØ FORSAMLINGSHUS


