E N G HAV E H U S E T
Husudvalgsmøde.
Der indkaldes hermed til husudvalgsmøde torsdag den 16. november kl. 17.30.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden: ja
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 6. september 2017:ok
3. Kælderrum til musikinstrumenter. Vi snakker lige om, hvor vi står nu i forhold til
minetter, M&K og brandsikkerhed:nissebanden bliver i kælderen og mogk bliver
tilbudt rummet på loftet til musik. Anders siger det videre til mogk
4. Kloak. Har vi fået styr på det nu? Er der nu kommet en strømpe i? Regning er
endnu ikke modtaget. Vil det ikke være godt, at få betalt inden årets udgang?:
strømpen er sat i, røret ser rent ud, så vi håber, at der er styr på det. Regningen
skal helst betales inden nytår. Børge følger op på det.
5. Bestyrelsens svar på låneanmodning. Vi ser på hvilke muligheder vi har i forhold
til M&K, kreditforening og banker. Vi skal også være enige om, hvad vi
fremlægger for resten af bestyrelsen: vi mødes dernede næste gang og Gustav får
en nøgle, så vi kan komme ind i garagen sammen med et par stykker fra
mogk ..mogk er villige til at give et lån mere, vi skal være obs på, at de får det
med på generalforsamling om finansiering. Anders snakker med m og k om den
del.
6. Garagen. Lejer kan opsiges med en måneds varsel i forhold til erhvervslejeloven.
Har vi mulighed for at kigge indenfor? Bestyrelsen vil godt betale differencen,
men vil/kan de det på sigt? Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge garagen
til klubformål? Kan vi låne penge, hvis vi river den ned?:
7. Registreringer med cpr-numre. Info. Er også på dagsorden til bestyrelsesmødet:
8. Økonomi/regnskab – Er også på dagsorden til bestyrelsesmødet:
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9. Er der ellers noget nyt?: kirke på nylandsvej ?
10.Evt.: Søhøjlandets Ymens ??? Børge har lappet huller i trappe - dejligt.
11. Næste møde 7/12 kl 19.00______________
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