
Referat af bestyrelsesmøde den. 8. juni 2016 i Rimsøhuset.

Deltagere: Bettina, Bodil, Trine, Jette, Stephen, Søs.
Kim, Kasper, Peter og Else Marie deltog ikke.

16. juni kl. 16.30 møde med politikerne i huset.
Vi har modtaget 11 svar men desværre kun to tilmeldinger. Alle svar var dog positive.
Vi gennemfører alligevel arrangementet.
Jette sørger for ost, kiks/brød, frugt.
Zander spiller lidt på koraen.

Vi starter med velkomst og med lidt at drikke. Derefter rundvisning som Bodil vil stå for. 
Slutter af med lidt ost og frugt for politikere, brugerne og bestyrelse. 

Borgmester Jan Petersen kan ikke komme den dag men vil gerne komme 
torsdag den 30. juni kl. 16.00. Vi indbyder de politikere som ikke kunne komme den 16. 
juni. Samme arrangement som den 16. juni. Måske uden musik eller med musik med nogle af 
de øvrige musikere.

LOF Syddjurs har forespurgt om det vil være muligt at lave nogle kurser i huset til efteråret. 
Det vil komme til at dreje sig om formiddagshold. Vedtaget at det ikke skal koste noget, men 
de skal selv feje gulvet. Bodil siger ok til dem.

Plæneklipper. Der er investeret i en plæneklipper og den er ved at blive tjekket med olie 
m.v. Ankommer en af dagene.
Jette sørger for en hængelås til garagen.
Jette sørger for en plan for græsslåningen og finder nogen der vil slå græs, (ikke for mange 
chauffører).
Plænerne slås fast en gang om ugen, det øvrige havearbejde klares hen ad vejen på nogle 
havearbejdsdage. Meddelelse på Facebook.

Åbent hus den 13. august – arrangementsgruppen står for det.
 
Strandinger på Nordkysten – 27. august. Peter Sørensen har netop skrevet en ny bog. Vi 
starter med en gåtur fra Gjerrild til Bønnerup med kaffe undervejs. Folk hentes i Bønnerup og 
vi slutter af med at mødes i huset til lidt mad.

Åbningstider. Vi sløjfer de faste åbningstider. Det er så få mennesker der dukket op i løbet af
året. 
I stedet laver vi nogle café-aftener/klubaftener hver onsdag kl. 19.00-22.00 med kaffe/kage
eller suppe. Hvis det er med spisning, skal der være tilmelding. Prisen skal være 
overkommelig, f.eks. 30,- til 40,- kr. Annonceres på Facebook når der er spisning. 
Folk kan spille kort, ludo, lægge puslespil eller hvad man nu har lyst til. 
Bodil snakker med Else Marie om det.
Trine laver et forslag til Facebook, sender forslaget til godkendelse af bestyrelsen pr. mail 
inden vi slår det op.
Vi forsøger at lade det gå på omgang, så det ikke er de samme der skal stå for det hver gang. 
Lørdag forsætter som hidtil som hygge/arbejdsdag fra 13.00-16.00.

Forsamlingshuset – der er ikke kommet svar endnu, Bodil går forbi formanden en dag og får
en snak.

Næste møde – forslag: Søndag den 14. august kl. 14.00 dagen efter åbent hus. Pigerne 
besluttede at mændene gør rent inden mødet.


