
Referat af bestyrelsesmøde i Seminariet, Gedved Medborgerhus 9.1.2017 

Til stede: alle minus Martin og Susanne.  

Dagsorden: 

1. godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Økonomi/Else 
4. Energirenovering/Martin 
5. Lys ved A14/Martin 
6. Bannere/skiltning 
7. Generalforsamling den 27.3.2017 
8. Kommende aktiviteter 
9. evt.  

  

1. Referatet godkendt 
2. a. Jørgen Skov har en midlertidig spiritusbevilling. Der er sendt ansøgning ind. 

b. ”Bringhjem” forårsrullerne er endnu ikke klare c. Meldrups er flyttet. Hvad 
skal vi med lokalet? Forsøge at leje det ud. Birgitte rykker. d. Birgitte mangler 
info til opdatering af hjemmesiden. e.Stemmeret ved flere ejere af en enkelt 
folkeaktie har kun den førstnævnte.  f. Der er intet nyt fra Per Hansen om 
salget af Seminariet. 

3. Else orienterer, at økonomien har det ikke værst uden at det dog er fint.  
4. Energirenovering. Udgår da Martin er fraværende! 
5. Manglende lys i lampe i gangen. Der skal indkøbes eller lejes en stige som kan 

løse problemet.  
6. Vi har fået installeret en maskine (ikke kopimaskine eller printer) som kan 

trykke både bannere og plakater. Nu skal vi finde ud af at bruge den og have 
fastsat regler og priser for brugen af maskinen. Bodil har kode til låsen. 
Desuden har Birgitte søgt Lokalrådet om skiltning til Seminariet. Og der er 
bevilget penge til lystavle med reklame for aktiviteter i Medborgerhuset samt 
2 skilte og 2 bannere der reklamerer for Seminariet &/eller Medborgerhuset! 

7. Der er generalforsamling i Medborgerhuset den 22.3 med spisning og 
selvfinanciering af drikkevarer.  

8. Send Birgitte besked om aktiviteter i den kommende tid.  
9. EVT 



10. 1. Rengøringen halveres, da det er for dyrt. Birthe underretter Yvonne. 
2. Else undersøger prisen for at få ”glidedøren” i forgangen til at fungere- 
3. Der laves en kasse til filmprojektoren så den kan låses inde når der er 
arrangementer.  
4. afbud fra Birthe næste møde den 6.2.2017. Fortæring tager Sanne sig af 
 
 
Birthe Bjørslev referent. 
 


