
Frivilligmøde 23. oktober 2017 

 

Benedicte bød velkommen til de i alt 20 tilstedeværende frivillige. 

Hun berettede derefter: 

- At der foregår endnu flere forskellige ting i Rejseladen nu end før. 

- At vi er blevet meget bedre til at bruge vores rester. 

- Der er indkøbt blå viskestykker til at tørre glas og bestik af med. 

- Telefonen skal efter endt vagt sættes i opladeren – og ikke lægges i skuffen. 

- Happy Hour om fredagen gælder kun for øl, vand, kaffe, the og glas vin. 

- Vi indløser vores fødselsdagsgave fra Biografen d. 27. nov.  

Dagordenen: 

Foråret: 

- Klaus fortalte, at vi holder Nytårsrock 6. jan. Med bandet Hvide Løgne, som er dyrt men meget 

kendt. 

- MAGT vil komme til efteråret. 

- Vi har fået en ny, levende hjemmeside 

- Forårets program er undervejs, så hvis nogen har ideer til arrangementer, skal det sendes ind nu. 

Økonomien: Klaus: 

- Det står bedre til nu end sidst. Vi har p.t. 130.000 kr. Vi har måttet anskaffe en ny opvaskemaskine 

til 22.000 kr. 

- Der er som regel mange fejl, når vi slår ind på kasseapparatet. Han opfordrede til større 

omhyggelighed. 

- Når vi tager penge i kassen til indkøb, skal det slås ind som udlæg. 

Hovmesteren, der står for indkøb af basisvarer, Vibeke var syg men havde fremsendt følgende: 

- Vi skal huske at sætte dato på alt, der åbnes. 

- Mangelvarer skal skrives på en seddel og sættes på tavlen med navn på. 

- Vi bør være orienterede om, hvor vi finder flere plastikposer o.a. Der hænger en plan på tavlen. 

- På fryseren står en kasse med emballage, vi kan bruge til at tage rester med hjem i. 

Driftschefen, Erik, der står for indkøb af genstande og reparationer: 

- Vi skal give besked, når noget går i stykker eller, når vi mangler et eller andet redskab. 

- Der blev klaget over, at vores knive er sløve. De vil blive slebet snarest – i to omgange – i Brugsen. 

- Der blev klaget over projektoren. Svend lovede at tjekke, om det handler om et kabel. 

- Det blev påpeget, at det er svært at dreje nøglen i postkassen. Den vil blive smurt. 

- Der blev klaget over, at vores tablet er for lille og udtrykt et ønske om indkøb af en lap top. 

Kasseren var ikke helt afvisende overfor at se på vores elektronik. 



Vagtmesteren, Marianne 

- Det har været en heftig proces at få den nye vagtplan til at fungere, men nu kører det vældig fint. 

- Der vil blive sørget for, at der ligger materiale til at behandle brandsår med. 

Eventuelt 

- Der blev husket på Rejseladens alkoholpolitik: man drikker ikke alkohol, mens man har vagt. 

- Carl Bent gjorde opmærksom på, at der kan opstå problemer, hvis vi får en begravelse på en 

tirsdag, hvor der er planlagt Spis Sammen. Anne Grethe og Ingelise lovede at tale med resten af 

Spis Sammen- holdet, om arrangementet kan flyttes til mandag, hvor der aldrig er begravelser. 

- Carl Bent gjorde opmærksom på, at Rejseladen kun må bruge pasteuriserede æg til retter, der ikke 

varmebehandles. 

- Bente gjorde opmærksom på, at hun var blevet overrasket over at se, at mødetider var blevet 

ændret. Marianne vil oplyse herom på vagtplanen. 

- Anne Grethe efterlyste referater og Nyhedsbreve. Det vil fremover blive lagt på hjemmesiden. 

- Ingelise efterlyste en god tone blandt de frivillige. Alle var enige i det. 

- Åse og Erik påpegede, at vi alle er frivillige, og at vi er forskellige og taler forskelligt. 

- Kamma spurgte til Nytårskuren, som vil blive afholdt d. 27. januar. 

 

Referat: Marianne og Benedicte 


