
Referat 25.04.2022 

 

Økonomi: Over små 80.000 (mangler at betale rengøring og Andre, men der er betalt forsikringer, booking 

for hele året) – så det ser stadig rigtig godt ud. 

Skat har nu annulleret ALT vores gæld, så er vi i 0,00kr. Juhuu 

 

Jeg syntes vi skal opkræve et afbestillingsgebyr (hvis man afbestiller efter betaling pga. diverse). Vi betaler 

0,75kr pr transaktion + alt den tid man bruger på at registrere det og annullere det igen. Vi venter og ser 

omfanget inden vi beslutter om det skal koste. 

 

Foreningsaftaler fremover. Vi afskaffer alle special aftaler pr 31/12-22. Vi sender breve ud snarest muligt.  

 

Vi overvejer at stige priserne pr 1/1-23 – hvor meget beslutter vi senere 

 

Facebook: Danni… du har ikke lagt syng sammen op endnu – det er på fredag. 

 

Ny dato for Marianne retssagen…. 

 

Booking: (syntes generelt det fungerer – også godt at de nu kan skrive hvilket arrangement det er, det 

hjælper nogle gange…) 

Kan vi lave yderligere differencering?? Så vi fx kan lave i systemet hele hverdag fx begravelser, fester (til 

max kl. 23.00, hvori vi kan lægge en rengøring samt depositum?? Fx lille 500+750 = 1250kr + 2000 dep. Det 

kan der godt, men vi ser om behovet er der på sigt. 

Depositum ved helligdag/møder i weekenden – Det ændres til 2000kr på alt på nær hverdags eftermiddage 

ved generalforsamlinger mm.  

Vi ændrer i systemet så man kan booke 4 år frem. 

Danni mangler at booke partydans ind, det må meget gerne gøres for resten af sæsonen. Og de skylder 

stadig 150kr og har ikke svaret på min mail. 

 

Fordele lejekontrakt – husk at lave tjekker-seddel, så jeg kan tilbagebetale depositum – den er opdateret 

med de nye ting. 

 



Skal vi finde en dag hvor vi kan køre måske 2 trailere på losseren (inden for åbningstid) – der står så meget i 

garagen der skal ud. Danni, Jan og Rico (hvis han ikke bliver tilkaldt på vagt tlf) ordner det torsdag 2/6. 

 

Til info er det sidste banko næste torsdag, da ingen kunne i juni. 

 

Der er bestilt bogstaver til facaden – de skulle gerne ankomme 27/4 

 

Lena foreslog noget country, da hun havde kontakt til nogle. Der blev booket fredag den 9/9 indtil videre. 

Så følger Lena op på om de kan og lidt mere info og så beslutter vi noget næste gang. 


