
Referat fra møde i Centerrådet d. 14. august på Østergaard. 

Afbud fra Lisbeth A, Inga E. , Kirsten B og Maibritt 

Valg af ordstyrer:  

Benny Q. 

Godkendelse af referat fra 4-6: referatet godkendt 

Nyt fra Centerrådet: 

Der er bestilt klaver stemmer, der kommer fredag d. 17. august, ca. 11.30 Lisbeth Andersen kommer og 

medvirker. Pris: ca. 1500 kroner. 

Der har været afholdt møde med ØBS d. 1. august vedr. fangekoret: det er aftalt at centerrådet og ØBS 

deles om udgiften til betalingen af fangekoret. Centerrådet betaler forplejning: Eventuelt overskud fra 

forplejningen går til centerrådet. 

Vedr. eventuelt ny leverandør af øl og vand: Dette punkt udsættes til et af de næstkommende møder 

Økonomi: På nuværende tidspunkt er der 110.321,46   på kontoen. 

Det blev tidligere året besluttet at Centerrådet ville have en status på hvor meget Birgitte bruger når  hun 

er på ture. Opgørelsen pr. 1. august er 220 kroner  

Centerrådet synes det er et meget rimeligt beløb og vil gerne betale for dette fremover. 

Inga Elisasen har sendt besked om at hun har kontaktet Dagbladet og Lokaviserne formentligt omkring 

Fangekoret. 

Vedr. udskiftning af billardborde.: Jan har bestilt 2 billardborde, til levering d. 26/9-2018. Firmaet fjerner de 

2 gamle borde og sætter de nye op samme dag. Solveig sørger for seddel til spillerne om at lokalet er lukket 

denne dag. 

Det er besluttet at Centerrådet ikke fremover vil modtage og administrere kontingent. Vi vil hermed 

opfordre spillerne til at betale til ØBS,  

Som tidligere vil det koste 100 kroner om året for spillerne brug af huset m.m.at i. Centerrådet vil fortsat 

stå for udskiftning af klæde, men ikke mere sørge for nye borde. 

Centerrådet stiller sig meget gerne til rådighed for et uddybende møde. 

Nyt fra Hjemmesiden: Lisbeth har været til møde i WEB gruppen. Der skal foreligge en underskrift på at alle 

Centerrådets medlemmers billeder må hænge på opslagstavlen. På næste underskriver alle medlemmerne i 

centerrådet og Solveig opbevarer på et sikkert sted. 


