
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 19/9-2011
Hos Else, kl. 19.00

1. Indledning v/Else
Andagt og bøn.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

3. Opfølgning fra sidste møde
• Samarbejde med DEM v/Solvej

Hun har skrevet til Græsted IM, der har et sådant samarbejde, for at forhøre sig nærmere om, hvad det 
indebærer i praksis, men ikke fået svar.

• Forbrug af naturgas v/Henrik
Ifølge etagemetrene ligger vi kun 10% over. Selvom det ikke er beboelse, bliver der holdt mange møder, 
og det har været en kold vinter. Så forbruget er således nok højt, men ikke alarmerende højt. Der er intet, 
der tyder på lækage. Vi beslutter at lade den ligge.

4. Nyt fra kassereren
Der er brugt 75.000 på renovering af pedelboligen på 1. sal.
Indsamlet jubilæumsgave til IM 13/9: 9.407,-
Indsamlet til tallerkner: ca. 2000,-. Bethanias kasse betaler resten, og tallerknerne er købt.

5. Pedelbolig
• Tørretumbler.

Vi står i et valg med hensyn til køb af tørretumbler eftersom der ikke er lavet aftræk i væggen.
a: Hvis vi stadig vil have en med aftræk, skal håndværkerne lave hul i væggen. Pris ca. 2000 – 3000.
b: Det lader til, at der ikke vil være de samme problemer med en kondenstørretumbler som førhen, 
eftersom der er monteret en fugtstyret ventilator, som skulle kunne tage fugten.
Vi beslutter os derfor for at købe en kondenstørretumbler og spare udgiften til et aftræk.
To andre problemer: 
Køleskabet iser til. Det er købt november 2010, og reparationen går således over garantien i købeloven.
Varmelegemet i varmluftsovnen er gået. Det er et meget gammelt komfur, og vi beslutter, at de må have 
et nyt. Maria og Morten får en vejledende pris og køber selv et.

• ”Indkøring” for Maria og Morten
God indkøring. 

6. Forløbne møder og arrangementer
Nogle af møderne har været lige lidt for lange, men ellers godt indhold.
Familie-fredag har været der for sidste gang med Lise som tovholder. Der er endnu ikke fundet en afløser.

7. Kommende arrangementer
• Møderække: 3-5.10. Et udvalg er nedsat.
• Lejr: 14.-16. Et udvalg er nedsat.
• 18.10. - Lovsangs- og forbønsgudstjeneste: Et udvalg skal nedsættes til at gå sammen med Leif 

om planlægningen.
• 21.4. B-dag: Forslag til at det blev undervisning i et spændende emne denne gang. Emne og taler 

foreslået. Vi går videre med det.
8. Medarbejdermøde

• Dato: Mandag den 23.1. - Der kommer en løbeseddel senere med beskrivelse af fokus og tema.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 3.11.
10.Eventuelt

Lisa har spurgt om at leje Bethania den 10.-11. marts til korweekend for Lindehøj Gospelsingers. Det er 
ikke med overnatning. Begge dage er ledige og vi giver tilsagn.
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