
Møde 28/2 

 

Økonomi: overskud på ca. 70.000 

 

Retssag mod Marianne: onsdag 9/3 kl. 09.15 

 

Generalforsamling 24/2 kl. 19.00: 

På valg? 

Flere punkter - Nej 

Husk indbetale medlemskab 100kr/person 

 

Arrangementer i løbet af året? – er booket ind.  

1  1. okt: Oktoberfest 

2 1. advent Juletræstænding/julemarked 

3 Fastelavnsfest 

4 14/15 torsdag – Kimie laver oplæg  

 

Uddele lejekontrakter 

 

Ungdomsfester leje hele huset?? 

Leje hele huset gældende fra når bookingsystemer er klar – Danni ligger på hjemmeside. NYT Ungdomsfest 

u/ 25. Voksenseddel inkl. Fødselsår sendes med lejekontrakt. Over 30 er voksen. 

 

Vi har en dobbeltbooking 27/5 (personer – vi skal sørge for at der er service nok til det. (var det værd at 

overveje om man kun skulle kunne booke hele huset for alle til en pris?? Ved der ikke har været meget 

dobbeltbooking, men det altid lidt presset når det er og hvem er ansvarlig for fælles ting/rengøring mm?? 

Vi ser tiden an med hvordan det bliver, for der plejer ikke at være så mange, måske Corona har gjort det 

værre. 

Tape (Danni) Der må Ikke benyttes tape. Det koster 300kr. – Danni ligger på hjemmeside 

Pris på mistet nøgle – kommer på prislisten 

 

Arbejdsdag. Mandag den 28/3. 

 



Køb: Toiletpapir 

 

Gas!!! Nu går vi ind i konfirmationstiden. 

 

Der er ledigt den store konfirmationsdag 26/5 (har været booket indtil efteråret) – burde vi ligge op at der 

er kommet et afbud, så der er ledigt, for at fremme muligheden for booking. Danni ligger på facebook 

 

Nyt bookingsystem: 

Hjemmeside. fedt at man kan se ledighed på siden uden videre-klik. 

Vigtigt at hverdagspriserne ikke passer og der ikke er depositum på. – Kimie send info. 

Hvad gør vi med bookinger til søndag kl. 16?? Og kan er det muligt at lave som ekstra tilvalg ved booking 

kun på lørdagsbookinger?? Vi booker dem ind søndag. 

Og hvordan gøres det med voksne til ungdomsfester ved det nye system (felter i bookingen eller på 

lejekontrakten) Der sendes en anden lejekontrakt hvorpå det skrives 

Ungdomsfester hele huset – bookingmæssigt – Jan fixer 

 

 


