
Beslutningsreferat – Bestyrelsesmødet den 23/5 2016 – 18.00-21.00 

Ordstyrer: Monike 

Referent: Birgit 

 

Til stede fra bestyrelsen: Peder, Astrid, Monik, Birgit og Lior (på Skype). Tara, Louis og Frederik havde meldt afbud, 

men Monik havde talt med dem om eftermiddagen for at høre, om de havde vigtige input til dagsordenen. 

Gæster – helt eller delvist til stede under mødet: Katrine, Kristoffer, Liza, Hans Christian og Tommy. 

 

1. Lokalerne – drift og økonomi: 

 

A. Tommy har besluttet at trække sig tilbage som decideret driftsleder i lokalerne, da opgaverne og strukturen har 

ændret sig. Han vil dog bl.a stadig stå for debataftener om onsdagen, fredagsbar med mere. Der blev nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af Tommy, Tara, Lior, Astrid, Katrine og Liza, der skal lave en overordnet ramme for 

driften af Nørre Alle 86. Det er bla et problem, at stedet ofte roder og ikke bliver gjort ordentligt rent efter de 

forskellige arrangementer. Det er dejligt med liv og mange forskellige fællesskaber i lokalerne, men stedet skal 

have hjælp til at få opbygget en kultur, hvor man som noget helt selvfølgeligt rydder op og gør rent efter sig 

selv. Disse ordensregler skal bl.a sættes op og italesættes af dagslederne. Vi diskuterede kort om der skulle 

ansættes en rengøringshjælp, men blev enige om at vente og se, hvordan de nye, kommende rammer kommer 

til at fungere.  

B. Det blev besluttet at indkøbe en ny, brugt industri-støvsuger (den gamle dur ikke ordentligt) og en energivenlig 

opvaskemaskine. Peder tager sig af det praktiske. Vi afsætter penge til disse investeringer i budgettet.  

C. Der er ingen vaskemaskine i NA 86, så vi besluttede at undersøge, hvad det koster at få vasket karklude, 

viskestykker og håndklæder hos et socialøkonomisk vaskeri ”Vaskeriet”. Astrid undersøger priser – også hvad 

en såkaldt Linnedpakke vil koste. Vi afsætter penge til vask i budgettet.  

D. Baren bliver brugt flittigt og der kommer mange penge ind. En del i kontanter. Det har været problematisk at få 

oprettet Swipp hos Merkur-bank, men det skulle være på trapperne. Astrid ønsker at en så stor del af 

betalingen til baren fremover komme til at foregå via Swipp, da det vil lette hendes arbejde som kasserer. Vi 

vil kraftigt opfordre folk til at bruge Swipp, hvis det er muligt. Folk, som ikke har en smart-phone, kan stadig 

betale med kontanter.  

E. Der skal kun være få kontanter til stede i lokalerne, der skal dække indkøb af rengøringsmidler, toiletpapir, 

kaffe med mere. Der afleveres altid kvitteringer for købet. Katrine er indtil videre ansvarlige for lokalerens 

daglige drift-økonomi. Hun afregner med Astrid på månedlig basis.  

 

1. Regnskab og budget 

 

A. Astrid gennemgik regnskabet frem til 15/5. Stor ros til hende for det store arbejde. HER SKAL EVT STÅ 

NOGET OM, HVOR STORT ET OVERSKUD VI HAR. HVIS JEG IKKE TAGER FEJL BLEV DET PÅ 

22.000 KRONER ?  

B. Vi er nødt til at lave et nyt og revideret budget for 2016, da omstændighederne har ændret sig markant, bl.a har 

vi fået mange nye medlemmer og dermed flere penge. Vi fastholder indtil videre de budgetterede rammer til 

bl.a det politiske arrangementer og tiltag. Vi blev enige om at koncentrere os om to større punkter i det 

kommende budget: 

1. Lokalforeningerne: I det gamle budget har vi budgetteret med 500 kroner om måneden til etablerede 

lokalforeninger. Det lyder ikke af meget, men når alle ti lokalforeninger er kommet op at stå, er posten på 

60.000 kroner årligt. Det er dog vores ønske, at lokalforeningener kommer så stærkt og sundt fra start som 

muligt, så vi har diskuteret om støtten til lokalforeningerne skal stige til 600, 700 eller evt 1000 kroner om 

måneden. Vi diskuterede også om vi kunne hjælpe lokalforeninger i gang med en startpakke på f.eks 2000 

kroner. Astrid laver ud fra snakken et par budgetforslag til punktet. 



2. Lokalerne: Der mangler stadig småting i etableringen af lokalerne. Den nye lokalegruppe skal lave et overslag 

over, hvad der mangler og hvad det vil koste. Vi har på forhånd godkendt indkøb til støvsuger, 

opvaskemaskine og vask på et vaskeri.  

 


