Dagsorden
Dato: 9.- 05 2021

Tid: 16-18

Sted: Lars

Navn

Funktion

Bo Jessen (BJ)
Lars Nordborg (LN)

Kasserer
Byggeansvarlig
Byggegruppeansvarlig
Sekretær

Karin Jessen (KJ)

Kurt Johansen (KJ)
Margrethe Badsberg (MB)
Poul Østergaard (PØ)
Pia Seeberg Erlund (PSE)
Cornelius
Ulla Riis Madsen
Timm
Mik

Formand

Afbud

Fonds gruppe ansvarlig
Cafe gruppe ansvarlig
Suppleant
Suppleant

Anpartshaver/gæst
Anpartshaver/gæst

Kommer måske kl.
17.00

Dagsorden

Referat

Nr. 1 Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Karin, Referent:

Nr. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde (11.04.2021)

Ingen bemærkninger

Nr. 3 Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ingen bemærkninger

Nr. 4

-

Nyt fra formanden
Frederikssund kommunes tilskud til 2
arrangementer.
Antal og villighed til betaling for deltagere.
Sønderby venners forening – status og
beslutninger.

Karin opdaterede bestyrelsen om status på bevillingerne.
Næstformanden for Kultur og Bryghuset ApS er automatisk
valgt formand for foreningen. Mik vil gerne vælges for formand
for foreningen.

-

Afhentning af pavillon hos Strøms

Kurt tager action på at samle mennesker til at flytte pavillonen
til Kulturhuset.

-

Generalforsamling og åbningsreception den 30. Generalforsamlingen udskydes indtil videre på grund af det
maj 2021
snævre forsamlingsforbud. Bryggeriets åbningsreception
afholdes den 30. maj 2021
Karin undersøger om navn på anpartshaverne er
personinformation som skal beskyttes i henhold GDPR. Hvis
ikke lægger vi listen offentligt på hjemmesiden.

Nr.5

Renovering af Kultur & Bryghuset.
- Status ved Mik
- Forventede tidsplan

Det rå betongulv og brandvæggen er færdig den 30. maj.
Der er usikkerhed om i hvilket omfang vinylgulv kan lægges på

Ansvarlig/
deadline

- Prioritering og holdning til følgende områder:
Vindfang.
•

Vinduer og dør i det ene/eller begge vinduespartier.

•
•
•
•

Is-lem.
Fjernelse af diverse foran huset.
Køkkengennemgang.
Holdning til åbningstidspunkt i forhold til
afventning af Realdania og penge til tag.

Pris på gulv - Kurt

gulvvarme. Mik finder en rådgiver som kan påtage sig et
ansvar.
Ja til vindfang der skal findes en løsning på vinduerne så det
bliver pænere
Blev debatteret
Blev debatteret
Bliver organiseret
Gennemgang af køkkenprojektet.
Der skal arbejdes på at vi åbner så hurtigt som muligt.

Kurt siger at prisen er 180 m2

Nr. 6 Huslejekontrakter
- Bryghus (Bo og Henrik) – til underskrift
Nr.7

Økonomi status
- Ved Bo

Nr.8

Eventuelt

Frederikssund kommune
Varmepumper til Tenna
Nu kommer der gang i den antropologiske undersøgelse.

