
 

 

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2016 

Siden sidst 

Indflytningen er nu på plads - med ekstra arbejde for nogle medlemmer. Knudsvej er endnu ikke meldt tømt. 

 

Økonomi 

Et par medlemmer er holdt. Få mangler at indbetale - ringes op af Poul Erik. 

Kontantbeholdning 28,50 kr. / Arbejdskonto 23.000 kr. / Opsparing den samme, 121.000 kr. 

Nøgler til cylinderlåsene mangler stadig. 

  

Museumsgade - mangler, fonde mm. 

Knud Erik har søgt Husflidsselskabets fond om tilskud til foldedøre. Afventer svar. Bemærkede, at der er flere 

muligheder - det er kun et spørgsmål om at komme i gang. 

Lyden er stadig et problem selv efter gulvtæppeløsningen. Løsningsmulighederne blev drøftet, og der var 

enighed om at forsøge med lydabsorberende loftsplader (Rockfon/Ecofon). Det blev foreslået at starte og 

teste i ét rum først. Knud Erik og Finn måler og planlægger. Der var enighed om, at det er i orden at bruge ca. 

10.000 kr. til formålet. 

Mulighederne for maleriophængning blev drøftet for og imod. Enighed om at anvende de plader, vi har lånt 

på prøve. De bliver malet hvide og kan deles i mindre dele. 

Opkørselsvejen langs med bygningen er meget smattet i regnvejr. Kommunen er ansvarlig for vedligeholdet. 

Stenhuggerhusene er under fremstilling - der arbejdes løbende. 

 

Opstart på diverse hold 

Det virker til, at opstarten er forløbet okay. 

 

Rengøringsplan 

En plan er udarbejdet, og den er sat i gang. 

Fliser på trappegangen ER behandlet for bedre holdbarhed. Måske skal de have en tur mere. 

 

Holdledermøde 2. november 2016 

Dagsorden udsendes primo uge 43. 

 

Husflidsmessen i Skjern 5.-6. november 

Bemanding er på plads. 

Gevinster indleveres snarest muligt - eventuelt til holdledermødet. Kasser er opstillet til udstillingsting. 

 

Åbent hus den 3. december 2016 

Bodil fortalte om tanker og planer for dagen generelt og beskrev i korte træk programmet. Den officielle del 

starter kl. 10.00 med særligt inviterede. Vi inviterer sponsorer og øvrige husflidsforeninger i amtet, og 

derudover er alle medlemmer velkomne. Der er åbent for alle interesserede, og der skal være arbejdende 

værksteder i lokalerne. Tages op på holdledermødet. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Fastsat til torsdag, den 12. januar 2017. 

 

Eventuelt 

Poul Erik: Er der planer for udsugningsanlægget på Knudsvej? Enkelte har vist interesse for dele af anlægget til 

eget brug. Kommunen kontaktes for at høre, om de vil bruge det til noget. 

Indkøb af ny støvsuger blev drøftet. Er efterfølgende indkøbt. 
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