
Referat 30/5 

 

Økonomi. 94.500kr efter denne måned når rengøring er trukket fra. Burde de overveje på et tidspunkt at 

give kommunen besked på at vi ikke betaler husleje?? (evt pr 1/1-23 hvis der ikke er nye restriktioner inden 

der) 

 

Country?? Har Lena fundet ud af mere…  

Musik 20-22. Vi afholder countrymøde Torsdag den 9/6 kl. 18.30 

 

Oktoberfest?? Vi aflyser og ser på mulighed med en anden mulighed.  

 

Til info er det ”nye” toilet rengjort og håndvask lavet. Danni laver et skilt. Men sørg for at informere lejere 

om det, specielt til personale/forældre el. lign.  Det er godt det bliver brugt, så det ikke står og lugter. Man 

kan tænde og slukke for vandvarmeren - vi skriver det på tjeklisten så vi får tændt/slukket 

 

Seddel til foreninger med prisstigninger – Danni fixer 

 

Dag vi kan hænge bogstaver op. Søndag den 19/6 

 

Lossepladsen (husk 2x gamle støvsuger, 2x højborde med fod). Danni og Jan finder en dag hvor de fixer det. 

 

Kan vi ikke venligst gøre det mere tydeligt på hjemmesiden. OBS OBS OBS: Ved booking af kun en sal kan 

der bookes et andet arrangement i den anden sal, hvilket betyder deling af køkken, faciliteter og entre, 

toiletter. Jeg syntes gerne det må være lidt skræmmekampagne i gult felt eller lign. Danni laver en tekst til 

hjemmesiden og sender den til Jan, der laver et pop-up på bookingen, når man booker enten kun det lille 

eller det store lokale. 

 

Skal jeg bestille en vinduespudsning – det er næsten et år siden sidst?? Ja 

 

Ungdomsfester?? Hvornår er det tilladt. Skal vi holde fast i KUN fredag/lørdag eller også dage hvor det er 

helligdag, dagen efter?? (det er meget udbredt i studentertiden – jeg har nu informeret om at musikken 

skal slukkes kl 22 og det hele skal slutte kl. 23) vi åbner op for leje før en helligdag – priser som fredag. 

 



Oprydning efter dagsarrangementer. Stil krav. Jeg vaskede lidt gulv i begge sale efter 

partydans/generalforsamling (når de rykker alle bordene rundt, bliver gulvet så grimt i den lille sal. Samt 

husk check askebæger udenfor.) 

 

Forslag: Nye borde?? (der er så mange forskellige, halvdelen står på pap eller lign for ikke at vippe. Nu 

huset er blevet så flot syntes ikke vi kan være det bekendt..) Jeg har spurgt om 65.000kr i en pulje til 

materialer hos Hillerød kommune (hvor man selv betaler halvdelen – måske kan den gøres billigere, men 

det var et hurtigt skøn på 2500 pr bord – 45 borde). Stemningen var at ikke at skifte alle bordene pga 

økonomien. 

 

Fordel kontrakter  

 


