
Kommunikation:  
Åbne bestyrelsesmøder og hvis dette ikke kan accepteres af bestyrelsen:
Medlemsmøder: Bestyrelsen deltager på medlemsmøder og orienterer om hvad bestyrelsen er i 
gang med. Bestyrelsesmedlemmer er også medlemmer.
Medlemmerne skal også informeres meget mere om f.eks. økonomi.

Medlemsfordele:
Det kunne være en mulighed at leje festsal og værelser til en fordelagtig pris.
Det kunne også være at man kunne få rabat på ”huslejen” Disse to former for medlemsfordele 
vil godt nok betyde færre indtægter, dog næppe i den store skala. Det kan jo tænkes at med de 
nuværende priser på udlejning, så ville folk måske slet ikke leje festsal og værelser. Med de få 
lejere af ”værksteder” vil det næppe heller betyde alverden.
Alle andre tiltag som betyder at der skal tages penge ud af kassen (f.eks. kørselspenge) kan give 
problemer regnskabsmæssigt. Med den anstrengte økonomi som vi har, er det heller ikke muligt.
Optjening af ret til medlemsfordele kunne godt klares som Elsemarie foreslår det - afgøres af 
tovholderen eller gruppen. Hvor megen tid skal man erlægge?

Skal der være autocampere på parkeringspladsen?
Hvis der skal, skal de så have adgang til huset? 
Hvis de skal, så må det koste ekstra. 
Hvem skal gøre rent hvis huset må bruges? 
Hvor skal de tømme toiletter – hvad med opvaskevand? 
Hvad med strøm, skal der etableres udvendige stikdåser (pris) ?
Hvordan er reglerne for at lave ”campingplads” i landzone? 

Skal enlige have lov til leje ind i B&B til en særlig pris?
Som økonomien ser ud for øjeblikket og besværet med at indarbejde det bookingsystemet, tror 
jeg at det skal vente.
Hvad sker der hvis der er en mor med et barn der lejer sig ind og der ikke dukker flere enlige op,
men derimod en familie 8 personer – er man så nødt til af afvise familien på 8 personer?
Der er vandrerhjem i Gjerrild.
Det er aftalt at der laves lavsæsonpriser – om de skal gennemføres nu, må vise sig (økonomi).


