
Referat af bestyrelsesmøde 29. oktober 2016 i Rimsøhuset.

Kim, Bettina, Trine, Bodil, Jette og Søs (suppleant) deltog. Elsemarie, Peter, Stephen og Kasper 
fraværende.

Valg af referent og ordstyrer
Jette valgt til referent og Bettina til ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsemøde.
Begge dele godkendt.

Orientering vedr. købstilbud.
Kommunen har udsat behandlingen af sagen. Den kommer på økonomiudvalgets møde den 8. 
november og på kommunalbestyrelsens møde den 15. november.

Orientering om indsamling, fremtidige muligheder og evt. selskabsform.
Vi har på nuværende tidspunkt indsamlet 66.224,- kr. 
En person har tilbudt at låne os 10.000,- kr., rentefrit og afdragsfrit indtil videre. Vedkommende 
skal dog vide at man kan risikere ikke at få pengene tilbage. Sagen undersøges nærmere. Flertal i
bestyrelsen for at vi ikke skal låne penge.
Kautionister for evt. lån på en kassekredit er en mulighed. Kautionister kan hæfte solidarisk eller 
sideordnet (vi undersøger hvad der menes med sideordnet). Folk skal ikke risikere at hæfte for 
større beløb end det de har meldt sig til.
Niels har snakket med advokat. J. Steffensen siger at et anpartsselskab er en mulighed. 
Det koster 50.000,- kr. i ”indskud”. Pengene kan anvendes i selskabet, men der kan ikke lånes 
penge med sikkerhed i de 50.000,- kr.
Advokatomkostninger for hjælp til opretning af selskab 10.000,- kr. incl. moms.
Advokatomkostninger for hjælp til afvikling af selskab i tilfælde af at vi ikke får huset 10.000,-

Ansøgning om energirenovering.
Niels har undersøgt mulighederne for at søge penge hos NRGI, de har en pulje på 6 millioner. Han
har talt med en energikonsulent som har givet et overslag/uden at have set huset . Vurderer at 
det nok vil koste ca. 600.000,- kr. De første 100.000,- kr. får vi fra staten. Niels kontakter en 
lokal energikonsulent for en gennemgang af huset og sender derefter en ansøgning om hele 
beløbet.
LAG er også en mulighed. Ansøgningsfrist 17. januar.
Niels mener at kommunen ”skylder” os noget, de slipper for udgifter til nedrivning. Hvordan er det
med en kommunegaranti?

Regnskab – manglende indbetalinger.
Kassebeholdning 30.755,- kr. 
Der mangler indbetaling for to afholdte arrangementer/fester. Flere af de faste lejere har kun 
doneret penge frem til august. Vi opfordrer alle til at indbetale frem til 1. december. Indbetales på
vores ordinære konto, - diskuterede om det skulle indbetales på den spærrede konto. Jette S vil 
gerne have nogle penge at gøre godt med ved et evt. Køb (advokat, tinglysning m.v.).

Hvem er med i det videre forløb?
Kim trækker sig som formand, Bodil fortsætter som konstitueret formand. 
Bettina, Kim, Trine og Jette M trækker sig fra bestyrelsen på næste ekstraordinære 
generalforsamling. Der skal nye kræfter til. Stephen og Kasper må formodes at være ude af 
spillet.
Bodil vil gerne forsætte, men ikke alene.
Niels vil gerne træde ind i bestyrelsen og forsætte arbejdet, men ikke alene.
Søs vil gerne fortsætte. Elsemarie sandsynligvis også.



Da det nok ikke er det bedste tidspunkt at afholde ekstraordinær generalforsamling, forsætter den
nuværende bestyrelse indtil videre.
Jette S fortsætter gerne med regnskab, men vil ikke tale med folk på alle tider af døgnet. Mail til 
Jette hvis der er noget du gerne vil vide.
Bestyrelsen udpeger en gruppe som fortsætter med projektet.
Bettina foreslog at de der vil fortsætte – fortsætter mødet.

Forhandling med kommunen.
Bodil og Niels ??

Hvordan kommer vi videre med indsamlingen?
Punktet behandles af Bodil, Niels og Søs.

Eventuelt.
Der er personer i Rimsø som føler sig anklaget for at have stjålet vores plæneklipper. Bodil tager 
en snak med dem. De er først flyttet til Rimsø efter havetraktoren er stjålet.
Bodil S opmagasinerer/donerer en masse tøj i huset, Bodil B gør hende opmærksom på at hun 
selv skal fjerne det hvis det bliver nødvendigt.


