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Emne

Tekst

Tilstede
Afbud fra
Godkendelse af
referat
fra sidste møde
Nyt fra
formanden

Søren, Edel, Hans, Gary, Benjamin, Poul, Jytte

Ansvarlig

ok

Fået mail fra Jan Michael om en forstærker – Gary
snakker med ham om den.
Gary
Vedr vandet i kælderen: Har haft en kloakmester
på besøg. Han siger at det er spild at undersøge
hvordan rørene hænger sammen. Den måde som
vandet opfører sig, viser, at der skal en prop i
hullet, dog skal sikres at vandet ikke kommer op
andre steder førend proppen sættes i.
Bageribyggeriet gået lidt i stå.

Nyt fra kasserer

Gavlmaleri
Arbejdsdagen
d.14.9.

Ser ok ud – kommer formentligt ud af året med ca
130.000kr på bogen.
Hans bortrejst fra 8.9.- ca. midt okt.
Se sidste referat + mail fra Benjamin om maleri
Opgaver: bagtrappen,
hullet i køkkengulvet (rist står øverst i
tremmerum)
Oprydning biblioteket (fjernsynet sættes op
m.m.)
Trappesikring biblioteket.
Oprydning udenfor.
Ventilator øllager
Hængselringe til dør (hans skaffer)
Termostat på radiator i salen
System i baglokalet
Køleskab ind i hjørne af baglokale
Stopklods til skydedør
Beslag bagpå køleskabe – skal skrues fast i
væggen.
Vogn til sceneelementer

Hans

Ikke nået.
Fiberbeton
svarende til
ca 70100liter
måske 3-4
sække
Leje maskine
(diamantbor
m vand) til
gulvet150mm
2
termostater
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Flamingokasser/tønder bortgives eller køres til
Reno Syd (Jytte annoncerer på Alken.dk)
Fuge under vinduer bagside+ mod syd af huset
Edel + Poul begynder fredag kl 16 med trappen.
Hans booker Maja til rengøring efter arb. Dag –
Hans laver rengøringsplan til i den periode han er
væk
Borgmesterbesøg Jytte repræsenterer Mejeriet
d.20.9.
Alle andre er enten på arbejde, i Thisted, fejrer
fødselsdag eller på rejse.
Lejligheden
Er det kommet i orden m. Holger /
Hans rykker
lejekontrakten, jvnf. Hilsen fra Gitte MM
Søge penge hos
LiL –
Jytte indhenter tilbud + laver udkast til ansøgning
mørklægning?
Næste møde
30.9. kl 17
Evt:
Brandalarmer: udvalget mødes
Udlejning generelt: Der har været henvendelser 2
år ude i fremtiden.
Konfirmation 2.5. 2020 deadline for at melde
ønske ind er 1.10 19 – der er kommet en
henvendelse.
Edel væk hele okt. Jytte vikarierer mht
udlejningen.

